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Deel 1: Algemene software introductie

1.1 Systeem vereisten
●Processor: Intel Pentium®4 of hoger
●Geheugen: 1024MB ( 2048MB en hoger aanbevolen)
● Besturingssysteem: Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 – 8 - 10
●Web Browser: Internet Explorer 6.0 of hoger
●Adobe FlashPlayer10 of hoger
●Adobe Reader

1.2 Voorbereiding voor het gebruik van de software
1.2.1 Service Checken
“Rood ligt”duidt op een faling van de apparatuur of voor een fout in de verbinding met de pc.
“Groen licht”duidt aan dat de verbinding aan staat.
1.2.2 Calibreren
Normaal gesproken wordt er met 9 punten gecalibreerd
Calibratie manier: Klik op de “kalibreer toets” op de computer. Zie afbeelding hieronder.

Picture1- 1 Calibrate

Na kalibratie van de cursor, dient de kalibratie van de sneltoetsen plaats te vinden, zoals getoond in foto
1-2 Picture1- 2 Calibration Shortcut Key zal op de kalibratie interface verschijnen. De cursor volgend,
dienen gebruikers op de relevante sneltoetsen te klikken. De kalibratie is nu voltooid.
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Picture1- 2 Calibration Shortcut Key

1.2.3 Controleer de accuraatheid van de kalibratie
Glij met de pen of vinger over het oppervlak van het bord en controleer of de cursor volgt.

1.2.4 Opstart Software
Drie manieren om de software op te starten:
1．Na de installatie kan de software geopend worden vanop het bureaublad met een snelkoppeling of
via een sneloppeling in het startmenu.
2．Klik op om het even welke sneltoets
3. Indien het slimme penbakje geinstalleerd, een pen uit het bakje halen.

1.3 Personalisering apparaat
De gebruiker kan de apparat personalisering gebruiken om de sneltoetsen aan te passen.
1.3.1 Voeg gebruikers toe
Menu: Instellingen — Gebruikersbeheer
Twee gebruikers zijn toegevoegd (“1” ”2”), zie foto Picture1- 3 Add Users.
De hoofdfoto is de hoofdgebruiker die opstart wanneer de software opstart.
De gebruiker tussen [ ] is de huidige gebruiker die wordt aangeduid als gebruiker”1”.
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Picture1- 3 Add Users

Normaal gezien stellen we de hoofgebruiker in as de startgebruiker. Elke operator kan zijn eigen
gebruiker toevoegen. Wissel gewoon van gebruiker wanneer je van plan bent om de software te
gebruiken.
1.3.2 Instellen van standaard penbreedte
Menu: Instellingen — Systeem Configuratie— Pen (Tab).
1.3.3 Personaliseer de sneltoetsen
Menu: Instellingen—Personalisatie apparat
1.3.4 Personaliseer menu en toolbar
Menu : Instellingen—Configuaratie Interface
Genbuikers kunnen de menubar en de toolbar op maat aanpassen. Versleep de tegels naar de juiste plek.
Zie Picture1- 4 Default Toolbar. See Picture1- 5 Toolbar after Customizing.

Picture1- 4 Default Toolbar

Picture1- 5 Toolbar after Customizing

1.3.5 Automatisch opslagen
Menu: Instellingen—Systeem configuratie— Andere.
Open de “Save automatisch”, als hij per ongeluk sluit, kan je de software opnieuw opstarten. Zo zal je
een minimum aan informatie verliezen.
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Deel 2-Overzicht
4 Gebruiksmodi worden aangeleverd door Whiteboard Software.

2.1 Window Mode
Window Mode is vergelijkbaar met de operationele modus van WINDOWS.

2.2 Frame Mode
Frequent gebruikte leertoels worden aan beide zijkanten van de hoofdinterface geplaatst in de Frame
Mode om het gebruik tijdens de les te vergemakkelijken. Selecteer “zicht” in het menu en frame mode
in het dropdown menu om van Window Mode naar Frame Mode te Wisselen.

2.3 Full-Screen Mode
Full-screen Mode maximaliseert het schrijfoppervlak. In deze modus kan je leer inhoud weergeven in
een volledig scherm terwijl je de les geeft in het leslokaal. Kies voor bestand in het menu onderaan de
Frame modus en click dan op Full Screen Modus..

2.4 Desktop Modus
Click op de

toets om te wisselen naar de Desktop Mode. In deze toestand heb je eigenlijk de

whiteboard software verlaten en kan je elke applicatie die je wil openen in Windows gewoon aanklikken
met de muis. Het office document is ook beschikbaar voor annotatie. Zie Picture2- 1Main Toolbar in
Desktop Mode.

Picture2- 1Main Toolbar in Desktop Mode
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Deel 3 – Introductie van de Hoofdinterface in in Window Mode
Multidisciplinaire Whiteboard Software voorziet vier applicatie modi om uw verschillende behoeften te
vervullen. De handleiding left vooral de nadruk op Window Modus
See Picture 3- 1Window Mode.

Picture 3- 1Window Mode

3.1 Bestand
Toetsen

Functies
Een nieuw beschrijfbaar bestand wordt geopend
Een bestaand bestand wordt geopend.
Bestaand bestand opgeslagen als hht.
Bestand opgeslagen op een ander locatie
Sluit bestanden
Exporteer naar pdf, ppt, …
Verzend als email
Print de hudige bestanden af.
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Huidige software versie
Sluit de software.
Table 1

3.2 Zicht
Toetsen

Functies
Wissel naar objecten: Algemene Tools, Wiskunde, fysica, chemie,
chinees, engels.
Wissel naar Window Mode
Wissel naar Frame Mode
Wissel naar Full-Screen Mode
Wissel naar linkerpaneel：Pictogram、Property Browser、Resource
Panel、Actie Paneel.
Table 2

3.3 Slide
Toetsen

Functies
Annoteer in PPT of gewoon in de software.

Annotation Page
Voeg een nieuwe slide toe
New Slide
Verwijder de huidige slide.
Delete Slide
Wis een slide.
Erase Slide
Ga naar vorige slide.
Page up
Ga naar volgende slide.
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Page down
Bird eye view toont de volledige pagina
Birds’s eye view
Beweeg met de slide via jouw handpalm
Navigation
Herspeel alles wat er op de slide gebeurt is
Slide Replay
Zoom in
Zoom in
Zoom out
Zoom out
Instellen achtergrond kleur
Background Color
Kies de achtergrond van de huidige slide
Background Image
Verwijder de achtergrond van de huidige slide.
Delete Background Image
Table 3

3.4 Invoegen
Buttons

Functies
Selecteer locale bronnen om bestanden in te voegen.

Resource

Voeg media in en speel ze af
Media

Voeg tekst in in het tekstvak.
TextBox

Teken een vector grafiek.
Vector Graphic
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Teken een optionele grafiek.
Optional Graphics

Sleep lesmateriaal op de slide om er notities op te kunnen
Visualizer

aanbrengen
Table 4

3.5 Hulpmiddelen
Buttons

Functies
Dit werkt als klok of als timer
Het rekentoestel springt openen wanneer je op deze toets
klikt
Bedek het hele scherm met een rolluik. Versleep naar wens.
Alles wat je nu tekent, wordt omgezet naar getypte tekst.
Knip dingen uit die op het huidige scherm worden
weergegeven.
Het schermtoetsenbord sprint open..
Met het zoeklicht kan je bepaalde zaken uitvergroten en
andere verbergen, werkt zoals eene cht zoeklicht.
FLASH, PPT en andere types bestanden worden met de echte
windows media player afgespeeld.
Een nieuw venster opent boven op het bestaande venster en
je kan er op noteren.
Vergroot tekst en inhoud.
Neem alles op wat er op het scherm gebeurt met de
videorecorder
Vergrendel het scherm
Neem op, speel af van dingen die door jou gefilmd werden
in de software
Table 5
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3.6 Configuratie
Bottons

Functies
Hier pas je alles aan in het system, betreffende
instellingen, shortcuts, pen settings en automatische
save functionaliteit.
Voeg gebruikers toe en verwijder er.
Hier kan je de sneltoetsen personaliseren
Stel zelf in hoe je wil dat de interface er uit ziet.
Table 6

3.7 Hulp
Buttons

Functies
Hierbij word teen hulp menu geopend.
Meer info over de bestaande software versie.
Table 7
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Deel 4 - Gebruikelijke manier van voorbereiden lesmateriaal

4.1 “Pen Box” Tab
Buttons

Functies

Harde pan
Hard Pen

Penseel
Soft Brush

Tibetiaans, arabische
Combined

pen.

Pen Brush
Fluostift
Highlighter
Laser pen tot dat je
een
Laser Pen

Texture

volgende

handeling uitvoert

Textuurpen.

Pen
Met de hand
getekend
voor
Intelligente pen die
zelf
Intelligent
Pen

Marcelis Nv
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Stroke

of

Gesture

Function

Ga naar volgende pagina

Met de gebaren pen,
voer
Gebaren
pen

je

gebaren

Ga naar vorige pagine

bepaalde
uit

zoals

hiernaast
beschreven..

Wis een regio

Selecteer een object

Table 8

4.2 Basis besturing objecten in de software
4.2.1 Selecteer

Picture4- 1 Select Object

Selecteer het object met de

zie Foto 4 . Alles binnen de cirkel is geselecteerd.

Picture4- 2 Select Objects

Marcelis Nv

Gebruikershandleiding Whiteboard - v1.0

14 van 20

4.2.2 Beweeg
Bij één object ga je gewoon selectere. Bij meerdere objecten klik je op de beweeg toets.
See Picture4- 3 Move.

Picture4- 3 Move

4.2.3 Roteer en Zoom
Selecteer het object en roteer het. Selecteer het obect en zoom in of uit.
see Picture4- 4 Rotate and Zoom.

Picture4- 4 Rotate and Zoom

4.2.4 Eigenschappen van objecten
Selecteer het object en click op

Je zal de eigenschappen van het object te zien krijgen.

4.2.5 Blokkeern
Een geblokkeerd object kan niet bewegen. Je kiest hiervoor door op de eigenschappen toets te klikken
en daarna ‘blokkeer te selecteren
4.2.6. Clonen
Klik op de kloontoets in het menu.
4.2.6 Ordenen
Beweeg een object naar boven, naar benede, zet het ergens vast.
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4.2.7. Editeer
Selecteer enkele objecten. De toets “Editeer”

duikt op, links onderaan het object. Gebruikers

kunnen objecten editeren zoals tekstvakken etc.
Picture4- 5 Edit.

Picture4- 5 Edit

4.3 Tekst Input
4.3.1 Toetsenbord Input
Selecteer het tekstvak

” Click met de cursor waar je wilt dat het tekstvak terecht komt.

n in Picture4- 6 The text box editor.

Picture4- 6 The text box editor

4.3.2 Handschrift erkenning Input
Selecteer het handschrift herkenning input symbool

Alles wat je nu schrijft, wordt omgezet naar

getypte tekst..
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4.4 Media
Menu：Bronnen----Media
Selecteer de media en sleep ze naar het schrijfoppervlak. Zie Picture4- 7 Videos.

Picture4- 7 Videos

De meeste media formaten worden door deze software ondersteund.

4.5 Scherm Annotatie
Een belangrijke functie van Scherm Annotatie is het annoteren in een office document. De software
presteert vlekkeloos bij de wisselfunctie tussen de muis en de pen in scherm annotatie modus. Als
gebruikers er willen in schrijven, dan kunnen zij op een pen klikken.If Als de gebruikers het bestand
willen openen of een andere operatie willen implementeren dan is het enkel nodig om te dubbelklikken
op het bestand. Of klik op: Open gedurende een lange periode..

Picture4- 8OFFICE Annotation Toolbar
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Deel 5- Plugin

5.1 Documentscanner
Selecteer de documentscanner functietoets

via de “Invoegen” optie; Sleep hem in de pagina en

het scherm. De documentscanner zal tevoorschijn komen.

6

Picture6- 1 The visualizer

De functies van de documentscanner zijn hieronder beschreven
Button

Functie
Start de “herbekijk” functie van de documentscanner

Start

Stop

Wissel between
equipments

Stop de “preview” functie van de documentscanner

Met deze toets wissel je tussen de camera’s. Je zal zien dat telkens een ander
beeld wordt getoond. Typisch hiervoor is het beeld dat via de Webcam wordt
getoond.
Neem een schermafdruk van de documentscanner

Photo shot
Vergroot het beeld van de documentscanner
Zoom in
Verklein de schaal van de documentscanner.
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Zoom out
Focus automatisch op het beeld van de documentscanner
Auto focus

Turn on the lower
light

Turn on the upper
light

Zet het lagere licht van de documentscanner aan.

Zet het bovenste licht aan in de documentscanner, boven het panel van de
visualiseeerder.

Zet het licht van de documentscanner uit.
Turn off the light
Wissel naar tekst modus en pas de tekst aan.
Text mode
Wissel naar de grafische modus en bewerk de graphics.
Graphic mode
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Deel 6

Veelgestelde vragen – Ondersteuning

6.1 FAQ – Veelgestelde vragen
Wij bieden onze klanten een FAQ aan zodat u op al uw vragen, zelfs op de kleinste via de FAQ’s zelf al
pijlsnel op zoek kan naar een antwoord op uw vraag.
Onderstaande

link

zorgt

voor

de

perfecte

aanvulling

op

uw

telefonische

ondersteuning.

http://www.marcelis.be/smart-office/faq/

6.2 Ondersteuning - Contact
1. Telefonische ondersteuning
Bij vragen of problemen mag contact opgenomen worden met onze helpdesk op 02/361.08.88 of
rechtsreeks met uw account manager. De helpdesk is elke weekdag geopend van 9u tot 17u.
2. Helpdesk via mail
Bij vragen of problemen, mag u contact opnemen via support@marcelis.be en/of via het mailadres
van de accountmanager.
3. Online Helpdesk
Bij vragen of problemen, mag u ook contact opnemen via online helpdesk platform:
http://www.marcelis.be/smart-office/helpdesk/ - Marcelis Helpdesk platform
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