Installationsvejledning til ActivInspire
I en række af skolens lokaler er der monteret nogle elektroniske tavler, såkaldte ActivBoards.
Materiale produceret på tavlerne med brug af programmet ActivInspire kan gemmes og
sidenhen overføres til f.eks. Lectio i to formater: pdf, som kan læses med Acrobat Reader, og
et særligt flipchart-format, som kun kan læses af ActivInspire. Med dette program kan man så
til gengæld redigere i filerne. Vi har skolelicens til programmet, som I og eleverne derfor frit
kan installere på jeres hjemme-pc'er. Der hører desuden en omfattende materialesamling til
programmet: Ressourcefiler.
Installationsfiler til ActivInspire, ressoucefiler og user guides finder I på skolens net ved at gå
ind på "Denne Computer" på en skole-pc, og klikke jer frem til mappen
N:\Fællesprogrammer\ActivInspire eller S:\Fællesprogrammer\ActivInspire. Det mest
hensigtsmæssige er at kopiere hele denne mappe over på en USB-pind og så foretage
installationen derfra.
Under førstegangsinstallation og -brug vil man før eller senere blive bedt om et serienummer.
Det er ikke nødvendigt at skrive noget i rubrikkerne på nær den med serienummeret, altså
hverken brugernavn eller organisation. Serienummeret for skolens program er 0016-83696623-7353-5083 . Dette serienummer skulle også ligge i den omtalte mappe.
For mac-brugere, der for første gang skal installere programmet på en mac med OS X 10.9.1
Mavericks eller nyere kan det være nødvendigt at installere en engelsksproget (UK English)
version af programmet med versionsnummer v2.0.65384. Denne version ligger også i mappen.
Efter installation kan man fra menupunktet Hjælp søge efter opdateringer. Om ønsket kan man
så gennemføre en opdatering af den først installerede version. I skrivende stund 22/8-2014 er
den nyeste dansksprogede version 1.8.64868.
For lærere anbefales det, at man registrerer sig som bruger på hjemmesiden
http://www.prometheanplanet.com/. Derved får man adgang til en mængde materiale,
programmerede kurser etc. Serienummeret ovenfor anerkendes dog ikke som gyldigt på
denne side, men det er ikke et problem for den almindelige bruger, da man som regel ikke
behøver at udfylde disse felter.
God fornøjelse! SG

