Opmerkingen bij publicatie

SMART Notebook™ 11.4software voor Windows®- en
Mac -computers
Over deze opmerkingen bij publicatie
In deze opmerkingen bij publicatie vindt u een overzicht van de functies van de
SMART Notebook™ 11.4-software voor samenwerkend leren voor Windows®- en Mac OS Xbesturingssysteemsoftware.

Productinformatie
SMART Notebook-software zet de norm voor het maken, leveren en beheren van interactieve
lessen binnen één enkele toepassing. U kunt uw favoriete hulpmiddelen in SMART Notebooksoftware gebruiken in combinatie met uw favoriete hulpmiddelen van het internet. De beste
elementen van SMART Notebook-software zijn uitgebreid met een aantal nieuwe functies.
Deze bekroonde software bevat een aantal uitgebreide functies voor het voorbereiden en geven
van lessen en verbindt u met een volledig ecosysteem van inhoud, hulpprogramma's en
ondersteuning. Met SMART Notebook-software hebt u alle onderwijsbronnen binnen handbereik,
waardoor het eenvoudiger wordt om lesmateriaal te ontwikkelen en les te geven met interactieve
inhoud.

Overzicht van SMART Notebook 11.4-software
Over deze publicatie
In SMART Notebook 11.4-software maakt u kennis met de invoegtoepassing
Uitlijningshulpmiddelen en er worden problemen van vorige versies verholpen. Ook wordt er
ondersteuning toegevoegd voor Windows 8.1-besturingssystemen en Mac OS X 10.9
(Mavericks)-besturingssysteemsoftware.
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Versienummers van software-onderdelen
Windows-besturingssystemen
Onderdeel

Versie

SMART Notebook-software

11.4.564.0

Software voor Mac OS X-besturingssystemen
Onderdeel

Versie

SMART Notebook-software

11.4.549.0

Softwaredownloads
Download de software van smarttech.com/downloads.

Minimumsysteemvereisten
NB
Besturingssystemen en andere software van derden die worden uitgegeven na deze SMARTsoftware worden mogelijk niet ondersteund.
Windows-besturingssystemen
l Pentium® 4-processor of beter
l

2 GB RAM

l

2,5 GB vrije ruimte op de harde schijf voor de installatie van SMART-onderwijssoftware (er
is 600 MB extra ruimte vereist voor de volledige galerie-installatie)

l

Windows XP SP3, Windows 7 SP1, Windows 8 of een later besturingssysteem
B ELA N GR I JK
Dit is de laatste versie van SMART Notebook-software die ondersteuning biedt voor
Windows XP-besturingssystemen.
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l

Microsoft® .NET Framework 4 Client-profiel

l

Microsoft Visual Studio® 2010-hulpmiddelen voor Office voor SMART Ink™

l

Adobe® Flash® Player 11.9.900.152 ActiveX®-besturing voor SMART Notebook-software
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l

Adobe Flash Player 11.9.900.152 Firefox®-invoegtoepassing voor SMART Notebooksoftware en SMART Response™-toetssoftware
B ELA N GR I JK
SMART Notebook-software biedt geen ondersteuning voor Adobe Flash Player
11.9.900.117. U dient Adobe Flash Player 11.9.900.152 of later te installeren.

l

Adobe Reader® 8 of later

l

DirectX®-technologie 9 of later

l

Met DirectX® 9 compatibele grafische hardware voor 3D -hulpmiddelen voor
SMART Notebook-software

l

Internet Explorer®-internetbrowser 8 of later

l

Internettoegang voor het downloaden van SMART-software
NB

Als u geen Microsoft .NET Framework 4 Client-profiel, de Adobe Flash Player 11.9.900.152
ActiveX-besturing of de Adobe Flash Player 11.9.900.152 Firefox-invoegtoepassing hebt,
installeert de installatiewizard deze onderdelen.
Mac OS X-besturingssysteemsoftware
l Intel® Core™ 2 Duo-processor of later
l

2 GB RAM

l

2 GB vrije ruimte op de harde schijf voor de installatie van SMART-onderwijssoftware (er is
600 MB extra ruimte nodig voor de volledige galerie-installatie)

l

Mac OS X 10.7-, 10.8- of 10.9-besturingssysteemsoftware

l

Adobe Flash Player 11.9

l

Safari-toepassingsprogramma 5.1 of later

l

Internettoegang voor het downloaden van SMART-software

Nieuwe functies
U kunt de invoegtoepassing Uitlijningshulpmiddelen gebruiken om objecten op een pagina
uit te lijnen en te verspreiden. U kunt geselecteerde objecten beneden, links, rechts, boven,
verticaal of horizontaal uitlijnen. Ook kunt u gestapelde objecten verticaal of horizontaal
uitlijnen.
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Opgeloste problemen
Algemeen
l Als u handschrift in inkt omzet naar getypte tekst aan de rechterzijde van een .notebookpagina, dan wordt de omgezette tekst passend gemaakt voor de pagina.
l

Als u inkt tekent aan de onderkant van een gedraaide geodriehoek, wordt er een rechte lijn
getekend die niet van het hulpmiddel verschuift.

Windows-besturingssystemen
l Als u een .notebookbestand dat het Calibri®-lettertype gebruikt naar PDF exporteert, blijven
teksttekens in het resulterende bestand behouden.
l

Als u de weergave Volledig scherm of Transparante achtergrond gebruikt, kunt u de
werkbalk van de bovenkant van het scherm verplaatsen.

Bekende problemen
Algemeen
l U kunt geen tekens met accenten typen wanneer u een externe toetsenbordindeling
gebruikt.
l

U kunt geen lijnobjecten draaien nadat u deze geselecteerd hebt en dan klikt op
Format > Lock > Allow Move and Rotate (Indeling > Vergrendelen > Verplaatsen
toestaan).

Windows-besturingssystemen
l Als u de SMART Document Writer gebruikt om een Word-bestand in A4 en met aangepaste
marges af te drukken, dan wordt de inhoud onderaan de resulterende .notebook-pagina
afgebroken.
l

Als u dubbelklikt op een bestand dat twee opeenvolgende streepjes bevat, dan opent het
bestand niet. U moet eerst SMART Notebook-software opstarten en daarna klikken op File
> Open (Bestand > Openen).

l

Het is niet mogelijk om een vergelijking en een grafiek te verbreken door te klikken op
probleem doet zich voor als een ander object

overlapt. Klik met uw rechtermuisknop op

de vergelijking en klik daarna op Math Actions > Disconnect (Wiskundeacties >
Verbinding verbreken).
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Mac-besturingssysteemsoftware
l Als u dezelfde effen opvullingskleur toepast op een object en op de achtergrond van een
pagina, dan wordt de kleur van het object donkerder weergegeven dan de kleur van de
pagina. Dit treedt op als hardwareversnelling is ingeschakeld.
l

U kunt geen tekens met een accent circonflexe, umlaut of trema typen nadat u uw
toetsenbordinvoerbron hebt gewijzigd naar Frans (Canada).

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
© 2013 SMART Technologies ULC. Alle rechten voorbehouden. SMART Notebook, SMART Ink, SMART Response, smarttech, het SMART-logo en alle SMARTtaglines zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies ULC in de V.S. en/of andere landen. Microsoft, Windows, ActiveX, DirectX,
Visual Studio, Internet Explorer en Calibri zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. Mac, Mac
OS X en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Adobe, Flash en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige producten en bedrijfsnamen van derden zijn mogelijk
handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 12/2013.
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