
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Kratka navodila 
za uporabo 
programske 
opreme SMART 
Meeting Pro®  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Kratka navodila za uporabo programske opreme SMART Meeting Pro® 

Inovatio d.o.o. 
Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, Slovenija 

T: 02 828 00 54 E: contact@inovatio.si  W: www.inovatio.si 

 

 

Predstavitev 
Ko je SMART Meeting Pro® software v “Whiteboard” 
načinu, lahko ustvarjate predstavitve in zapisujete 
zapiske na sestanku. Pišete lahko beležke, rišete, 
premikate besedila in slike  ter ustvarjate gradivo s 
pomočjo materiala, ki ste ga zajeli v ostalih programih 
 

Objekti 
V SMART Meeting Pro programu lahko delate z 
naslednjimi tipi objektov 

• pisanje in risanje 

• besedilo, oblike in linije 

• fotografije 

• PowerPoint predstavitve 

• PDF dokumenti 
 
Ko ustvarite objekt, lahko le-tega izberete, premikate in 
upravljate. 
 
 
 

 
 
 

Neomejeni delovni prostor 
SMART Meeting Pro omogoča dva različna stila strani: 

• Klasični delovni prostor: Stran ima meje 
in je enake velikosti kot je vidno 
območje.  

• Neomejeni delovni prostor: Stran nima 
opredeljene meje, stran je večja od 
vidnega območja. 

 
V neomejenem delovnem prostoru, lahko za 
navigacijo uporabite radarski pogled in zaznamke. 
 

 
 
 

Pregled strani 
Prikazane so pomanjšane sličice vseh strani v 
odprtem dokumentu. Z orodji ob ogledu lahko 
dodajate, brišete in reorganizirate strani  
 

 
 
  
            
            
            
            
            
            
            
             

    Bridgit  Collaboration Bar (v primeru souporabe z Bridgit) 
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Orodna vrstica 
V orodni vrstici lahko izberete in uporabljate različne 
ukaze in orodja. Ukaz oz. orodje lahko izberete s klikom na 
le-tega. 

  

Ostali SMART programi 
Poleg SMART Meeting Pro programske opreme se je na vaš 
računalnik namestila tudi druga programska oprema podjetja 
SMART Technologies.  
 
SMART Ink™ in SMART Ink dodatek za Adobe® Acrobat® 
Reader® 
Z uporabo SMART Ink, lahko 
pišete in rišete na zaslon z 
uporabo digitalnega črnila iz  
SMART Ink dinamične 
orodne vrstice.  
 
Z Adobe Acrobat Reader in  
SMART Ink dodatkom lahko 
vstavite digitalni zapis v PDF 
dokumente kot Adobe 
Acrobat Reader komentarji. 
 
SMART gonilniki 
Vaš SMART interaktivni zaslon/interaktivna tabla prepozna 
vaš kontakt na zaslonu in pošlje vsako točko dotika in 
informacijo iz poličke na priključen računalnik.  
SMART gonilniki prevajajo informacije v klik miške, digitalno 
črnil… Hkrati pa gonilniki omogočajo zaznavo in uporabo 
pisala in prsta.  
Iz tega razloga je nujno, da so gonilniki nameščeni za pravilno 
delovanje vaše naprave. 
 
SMART Board® orodja 
Lahko uporabite specifične ukaze za delo na vašem 
računalniku: 
zastor zaslona, usmerjevalnik pozornosti, povečevalo. 
 
Bridgit conferencing software 
Bridgit programska oprema omogoča kreiranje sestankov na 
daljavo, deljenje zaslona in povezavo z oddaljenimi gosti. Več 
informacijo na smarttech.com/kb/170975.   
 
 
 

 
 
Nasvet 
 

 
V “whiteboard” lahko vstavite tudi pdf dokument. Strani pdf-ja 
se bodo odprle kot posamezna stran v “whiteboard” pogledu.  
Vse strani pdf-ja, se bodo prikazale na eni strani “whiteboard” 
pogleda. Po straneh pdf-ja se lahko premikate s klikom na 
naslednji/prejšnji zaznamek v radarskem pogledu. 

 

Poglej namizje računalnika 

Poglej “Whiteboard”  

Poglej ostale zaslone  

Poglej strani in okna  

Odpri “Meeting Notification” 
okno (v kolikor je integriran 
Microsoft® Exchange) 

Zaključi sestanek in pošlji 
zapiske sestanka ali izbriši 
vsebino sestanka. 

“Pan” omogoča premikanje po 
neomejenem delovnem 
prostoru, povečevanje in 
zmanjševanje strani 

Izbira objektov 

Izbira barve pisala 

Izbira brisalke 

Vstavi natipkano besedilo 

Odpri galerijo 

Izbira oblik in linij 

Razveljavi zadnji ukaz 

Uveljavi zadnji ukaz 

Prestavi orodno vrstico na 
drugo stran zaslona 

Skrij/pomanjšaj orodno vrstico 

Odpri najpogosteje uporabljene 
programe 
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