Při spušštění vašeho učitelského počítače se aplikace Visio
on automaticky přřipojí k výchozí učebně a studentsské počítače zobrrazí jako náhledy.. Díky tomu získátte
rychlý přehled,
p
na čem každý
k
student praacuje, a budete moci
m vybrat jeden
n nebo více počítaačů, na kterých začnete používat výukové
v
funkce.
NEJČ
ČASTĚJI VYUŽÍVA
ANÉ VÝUKOVÉ FU
UNKCE
Ukkázka: Umožňujee sdílení vaší obraazovky se
tříídou.
• Plná obrazovka: Umožňuje přip
poutat
pozornost třídyy. Dále také uzam
mknutí
klávesnic a myšší studentských počítačů.
p
• V okně: Umožň
ňuje studentům pracovat
p
během vaší přeednášky.
• Minimalizovatt: Studenti mohou
u k vaší
přednášce přisstupovat prostřed
dnictvím
lišty úloh.
Zh
hasnutí obrazovkky: Získejte pozornost
vaašich studentů díkky deaktivaci jejicch myší a
kláávesnic při zobrazení standardního
ob
brázku na jejich obrazovkách.
o
Zaamknout web: Um
možňuje blokování
přřístupu k internettu na studentskýcch
po
očítačích.
Živvý náhled: Umožžňuje zobrazit, naa čem
jednotliví studenti pracují, díky otevvření
veelkého náhledu na jejich obrazovkky
v reálném
r
čase.
Dáálkové řízení: Pom
máhejte studentů
ům díky
dáálkovému ovládán
ní jejich počítačů, jako
byyste skutečně u to
ohoto počítače se
eděli.

Společnost Netop vyvíjí a prodává softwarová řeše
ení, která umožňují rych
hlý, bezpečný a bezprob
blémový přenos videa, obrazovek, zvuků a datt mezi dvěma nebo vícee počítači
prosstřednictvím internetu. Další informace najdete na webu www.netop.com.

Aplikace Vision se vždy připojí k výcho
ozí učebně a pam
matuje si nedávno
o použité učebny,, takže spuštění jee velmi rychlé. Okamžitě budete připraveni
p
aplikkaci Vision používvat:
okud není požadovaná učebna v seeznamu
Po
učeben, které jste nedávno
n
použili,
klikknutím na možno
ost Správce učeben
zobrazte všechny učebny:

Tipy:
• Jeedna učebna je vžždy výchozí – ozn
načena tučně.
• V dialogovém okně Spravovat Visio
on učebny
klikněte pravým tlačítkem a výběreem možnosti
B
Budiž
implicitní uččebnou změňte učebnu,
u
ke
ktteré se aplikace automaticky
a
připo
ojí.
• So
oučasně se lze přřipojit pouze k jed
dné učebně, a
to
o k učebně s norm
mální ikonou přip
pojení:

BĚR DALŠÍCH UŽITTEČNÝCH VÝUKO
OVÝCH FUNKCÍ
VÝB
Persp
pektiva: Umožňu
uje změnit způsob
b zobrazení
počítačů v učebně. Vee velké velikosti se zobrazuje
vždy jen jeden počítačč.
Chat:: Umožňuje konverzovat s jedním studentem
a pom
moci mu, aniž bysste rušili celou tříídu. Nebo
umožžňuje konverzovaat se skupinou neebo se
všem
mi studenty, chcette‐li získat jejich hodnocení.
h
dací lišta: Umožň
ňuje zobrazení ovvládací lišty
Ovlád
vpravvo, její přizpůsobeení a v případě po
otřeby
přesu
unutí do horní čássti obrazovky. Ovvládací lišta
je užiitečná především
m při používání ukkázky na
celé obrazovce,
o
protože může zůstat nahoře.
n

Společnost
S
Netop vyvíjíí a prodává softwarová řešení, která umožňují rychlý, bezpečný a bezproblémový přenos vid
dea, obrazovek, zvuků a dat mezi dvěma nebo více počítači
prostřednictvím
p
interneetu. Další informace najjdete na webu www.neetop.com.

