Produktbemærkninger

SMART Notebook™ 11.4
software til Windows® og Maccomputere
Lidt om disse produktbemærkninger
Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook™ 11,4
samarbejsbaserede indlæringssoftware til Windows® operativsystemer og Mac OS X
operativsystemsoftware.

Produktoplysninger
SMART Notebook-softwaren sætter standarden for at udarbejde, præsentere og administrere
interaktive lektioner med ét enkelt program. Du kan kombinere dine yndlingsværktøjer i
SMART Notebook-software med dine yndlingsværktøjer fra nettet. Med dets nye funktioner er de
bedste aspekter af SMART Notebook-softwaren blevet udvidet.
Denne prisbelønnede software inkluderer et omfattende sæt af funktioner til lektionsoprettelse og
levering, og forbinder dig med et fuldt økosystem af indhold, værktøjer og support. Med
SMART Notebook-software er alle dine undervisningsressourcer lige ved hånden, hvilket gør det
nemt at sammenføre dit lektionsmateriale og undervise med interaktivt indhold.

Oversigt over SMART Notebook 11.4 software
Lidt om denne udgave
SMART Notebook 11.4 software introducerer tilføjelsesprogrammet Justeringsværktøj og løser
problemer fra tidligere versioner. Det tilføjer også support til Windows 8.1 operativsystemer og
Mac OS X 10.9 (Mavericks) operativsystemsoftware.

Versionsnumre for softwarekomponenter
Windows-operativsystemer
Component

Version

SMART Notebook-software

11.4.564.0
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Mac OS X-operativsystemsoftware
Component

Version

SMART Notebook-software

11.4.549.0

Softwaredownloads
Download softwaren fra smarttech.com/software.

Minimumscomputerkrav
B EMÆR K
Operativsystemer og anden tredjepartssoftware, der er udgivet efter denne SMART-software,
understøttes muligvis ikke.
Windows-operativsystemer
l Pentium® 4-processor eller bedre
l

2 GB RAM

l

2.5 GB ledig harddiskplads til installation af SMART undervisningssoftware (yderligere 600
MB er nødvendig til en komplet installation af galleriet)

l

Windows XP SP3, Windows 7 SP1 eller Windows 8 eller senere operativsystem
VIGTIGT
Dette er den seneste version af SMART Notebook-software, som understøtter Windows
XP operativsystemer.

l

Microsoft® .NET Framework 4 klientprofil

l

Microsoft Visual Studio® 2010 værktøjer til Office for SMART Ink™

l

Adobe® Flash® Player 11.9.900.152 ActiveX® kontrol for SMART Notebook-software

l

Adobe Flash Player 11.9.900.152 Firefox® plug-in til SMART Notebook-software og
SMART Response™ evalueringssoftware
VIGTIGT
SMART Notebook software understøtter ikke Adobe Flash Player 11.9.900.117. Du skal
installere Adobe Flash Player 11.9.900.152 eller senere.
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l

Adobe Reader® 8 eller senere

l

DirectX® teknologi 9 eller senere

l

DirectX 9 kompatibel grafikhardware til 3D-værktøjer til SMART Notebook-software
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l

Internet Explorer® Internet browser 8 eller senere

l

Internetadgang for at downloade SMART-software
B EMÆR K
Hvis du ikke har Microsoft .NET Framework 4 klientprofilen, Adobe Flash Player 11.9.900.152
ActiveX-kontrol eller Adobe Flash Player 11.9.900.152 Firefox plug-in, installerer
installationsguiden disse komponenter.
Mac OS X-operativsystemsoftware
l Intel® Core™ 2 Duo processor eller senere
l

2 GB RAM

l

2 GB ledig harddiskplads til installation af SMART undervisningssoftware (yderligere 600
MB er nødvendig til en komplet installation af galleriet)

l

Mac OS X 10.7, 10.8 eller 10.9 operativsystemsoftware

l

Adobe Flash Player 11.9

l

Safari applikationsprogram 5.1 eller senere

l

Internetadgang for at downloade SMART-software

Nye funktioner
Du kan bruge tilføjelsesprogrammet Justeringsværktøj til at justere og fordele objekter på en
side. Du kan justere valgte objekter i bunden, toppen, til venstre, højre, lodret eller vandret.
Du kan også justere stablerede objekter lodret eller vandret.

Løste problemer
Generelt
l Når du konverterer blækhåndskrift til maskinskrevet tekst i nærheden af højre side af en
.notebook side, placeres den konverterede tekst, så den kan være på siden.
l

Når du tegner med blæk i nærheden af den nederste kant på en drejet geometritrekant,
tegnes der en lige linje, som ikke er forskudt fra værktøjet.

Windows-operativsystemer
l Når du eksporterer en .notebook-fil, som bruger Calibri® skrifttypen, til PDF, er
teksttegnene intakte i den resulterende fil.
l

Når du bruger visningen Fuld skærm eller Gennemsigtig baggrund, kan du flytte
værktøjslinjen væk fra toppen af skærmen.
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Kendte problemer
Generelt
l Du kan ikke indtaste tegn med en apostrof, når du benytter et tastaturlayout fra en tredjepart.
l

Du kan ikke rotere et linjeobjekt, efter at du har valgt det og derefter klikker på Formater >
Lås > Tillad flytning og drejning.

Windows-operativsystemer
l Når du bruger SMART Dokumentskriver til at udskrive en Word-fil med A4 papirformat og
brugerdefinerede margener, er indholdet skåret af nederst på den resulterende .notebookside.
l

Hvis du dobbeltklikker på en fil, der har to streger efter hinanden adskilt af et mellemrum i sit
navn, kan filen ikke åbnes. Du skal først åbne SMART Notebook-softwaren og derefter
vælge Fil > Åbn.

l

Du kan ikke afbryde en ligning og graf ved at klikke på
andet objekt overlapper

. Dette problem opstår hvis et

. Du skal højreklikke og derefter vælge Matematikhandlinger >

Afbryd.
Mac-operativsystemsoftware
l Hvis du anvender den samme heldækkende fyldfarve på et objekt og på baggrunden på en
side, vises objektfarven mørkere end farven på siden. Dette forekommer, når
hardwareacceleration er aktiveret.
l

Du kan ikke indtaste tegn med en circumfleks, en omlyd eller en trema, efter du ændrer dit
tastaturs inputkilde til Canadisk fransk.

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
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