
 
 

 
 
 

Navodila za uporabo programske opreme 
Interwrite Workspace  

 
 



 

O programu Workspace 
Izdelki iz družine strojne in programske opreme Turning Technologies  zagotavljajo najučinkovitejši in najzmogljivejši sistem interaktivnih predstavitev na tržišču. Kombinacije naprav — DualBoard TouchBoard, Mobi ter ostalih izdelkov Turning Technologies — zagotavljajo dinamično okolje za sodelovanje, ki pomaga pri vključevanju občinstva in spodbuja sodelovanje. Ne glede na to, ali ga uporabite v učilnici ali sejni sobi, zagotavlja programska oprema Workspace stimulativno okolje za izmenjevanje idej. Povezava WebEx omogoča povezovanje sodelujočih iz vsega sveta. Celo osebe, ki se predstavitve ne morejo udeležiti v živo ali na daljavo, bodo imeli na voljo natančen zapis dogajanja, zaradi česar bodo imeli vsi na voljo iste informacije.  
Strojna oprema Turning Technologies — DualBoard TouchBoard, Mobi ter ostali njihovi izdelki , ki je vsaka posebej opremljena z brezvrvičnim interaktivim peresom, zagotavlja vsa kolaborativna orodja za pripravo in vodenje predavanj. Namestitev in nastavitev strojne opreme sta opisana v kratkih navodilih, ki jih prejmete skupaj z vsako napravo Turning Technologies.  
Programska oprema Workspace zagotavlja orodja za uresničevanje interaktivnega okolja. To kratko navodilo je namenjeno hitre spoznavanju samega programa  Workspace. Pojasnjuje funkcije in orodja izdelka Interwrite Workspace za pripravljanje, predstavljanje, shranjevanje in distribuiranje predstavitev, ki bodo pritegnile vaše občinstvo, podpirale sodelovanje in udeležbo, pomagale ujeti odlične ideje in poskrbel, da so vsi seznanjeni z istimi podatki. 
UVODNE BESEDE 
Predstavitev lahko poteka improvizirano (npr. iskanje zamisli) ali formalno, npr. predavanje v učilnici ali poslovni predlog investicijski skupini. Prva vrsta predstavitve se ustvarja sproti med trajanjem seje. Posamezne strani z idejami in risbami se samodejno shranijo v predstavitveno datoteko z zapisom seje, ki jo je mogoče z e-pošto poslati sodelujočim - celo tistim, ki se seje niso mogli udeležiti. Druge - formalnejše oblike predstavitev so pripravljene vnaprej in vključujejo vse potrebne dokumente, grafikone, preglednice, grafiko, simulacije Interwrite, datoteke flash, avdio datoteke, video datoteke in risbe. Med predstavitvijo pripravljene datoteke je mogoče uporabiti orodja Workspace ter tako naprej razviti ali poudariti ključne točke in datoteki dodati nove strani. Datoteko s pripeto predstavitvijo je mogoče po koncu predstavitve pošiljati v elektronski ali natisnjeni obliki ter občinstvu tako zagotoviti natančen zapis celotne predstavitve vključno z informacijami, ki so bile pripravljene vnaprej, ter opombami in stranmi, ki so bile dodane med predstavitvijo. 
Postopek ustvarjanja datoteke s predstavitvijo je enak ne glede na to, ali ga opravite pred oz. med predstavitvijo Datoteko s predstavitvijo sestavljajo strani s slikami. Slike so lahko prazne strani, strani z mrežami, strani s koledarji ali strani z grafiko za ozadje. Dodatno je mogoče z orodjem za zajemanje zaslona zajeti zaslonske slike in jih dodati obstoječim stranem datoteke ali novim stranem v datoteki s predstavitvijo. Ne glede na vrsto strani je ta dodana v datoteko z uporabo enega od Orodij za stran. To je širok nabor orodij Interwrite Workspace, ki zagotavljajo funkcionalnost programske opreme Interwrite Workspace. Orodja za beležke so namenjena pisanju in risanju na strani v datoteki s predstavitvijo. Večpredstavnostna orodja so namenjena zbujanju zanimanja za predstavitev in dodajanju blišča. 
Komponente programa Workspace vključujejo upravitelja naprav, navidezno tipkovnico, spletne posodobitve, zaveso, snemanje in predvajanje ter zagon posameznih komponent programa.  
Interwrite Workspace lahko deluje v  interaktivnem načinu, načinu pisarne in načinu bele table. Po vsej verjetnosti boste večino časa uporabljali interaktiven način.  



  

Primerjava zaznamovalnega in načina miška 
Na voljo sta dva načina delovanja:  Način beležk ali zaznamovalni in način upravljanja z miško. 
Zaznamovalni način 
V zaznamovalnem načinu, pri izboru kateregakoli zaznamovalnega orodja, program zajame zaslon in vam omogoča risanje čez zajeti zaslon z elektronskim InterWrite perom. 
Zaznamovalni način prikličemo z klikom na zaznamovalno orodje izbranega iz IW orodne vrstice ali iz podmenuja orodja ali ko izberete možnostustvari stran. Z elektronskim InterWrite perom izberite zaznamovalno orodje ali zvrst strani ki jo boste ustvarili. 

Za začetek zaznamovalne seje izberite: 
  katerokoli orodje: 

 pero 
marker 
brisalec 
besedilo 

 

štempiljka 
 

prejšnja ali naslednja stran 
 

ustvari novo stran 

 

Pri vstopu v zaznamovalni način, pri izbiri katerega izmed zaznamovalnih orodij, Workspace program odpre zaznamovalno okno, ki vsebuje zajem trenutnega zaslona. V zaznamovalnem oknu lahko pripišete ali dodate zaznamke. Če je potrebno, premaknite in spremenite velikost zaznamovalnega okna, razen če ste v načinu celoten zaslon (InterWrite Menu/lastnosti/možnosti). Premaknite sliko znotraj zaznamovalnega okna s 

pomočjo orodja pomik strani . 

Za preklop nazaj v windows okolje in drugo aplikacijo, izberite način miška . 

Način miška 
 
Način miška vam omogoča uporabo Turning Technologies  peresa, kot miške v Windows okolju vašega računalnika. 

Za delo v načinu miška:  Kliknite na Način miška orodje . 
Pri vhodu v način miška vas program lahko upozori da shranite trenutni zaslon in zaznamke, odvisno od nastavitve v menuju InterWrite/lastnosti/možnosti/avtomatično shranjevanje.  V načinu miška ni možno shranjevati beležke/zaznamke. Vaše InterWrite pero ima zdaj vse funkcije miške in vam omogoča poganjanje ostalih aplikacij in 



uporabo kot navadne miške. V načinu miška boste izbrali takšno vsebino zaslona katero boste potem zajeli in uporabili v zaznamovalnem načinu. (Zajem zaslona je nastavljiv v menuju Lastnosti/Zajem.) Ko ste pripravili vsebino zaslona ki jo želite zajeti, izberite eno izmed zaznamovalnih orodij opisanih zgoraj da bi zajeli trenutno sliko na zaslonu v Zaznamovalnem oknu in se vrnili v zaznamovalni način. 
V zaznamovalnem načinu lahko pridružite dodatne strani vašoj prezentacijski datoteki , 
strani pa lahko urejate z orodji iz menija uredi. Izberite orodje način miška če želite preklopiti iz programa InterWrite, zaznamovalnega načina v Windows okolje in pognati ostale programe. 
 

Opis orodij  
Spodaj je dan seznam Workspace orodij. Workspace orodja najdemo v orodni vrstici, IW orodji in v podmenujih. Orodna vrstica in orodja sta prilagodljiva. Prevzeta vsebina orodne vrstice je Tovarniška napredna shema. Spremembe lahko naredimo v pogovornem oknu 
Lastnosti/prilagoditev orodij v IW orodja, ali v InterWrite meniju kot je prikazano  na sliki desno.  

Meni Workspace je specijalizirano orodje ki nam prikaže Workspace Meni. Če izberete v meniju Lastnosti/prilagoditev orodij lahko spremenite orodno vrstico. Ostale nastavitve orodne vrstice so v menuju Lastnosti/Nastavitve orodne vrstice. 

  

 
Široka paleta orodij ki jo ponuja InterWrite program se deli na več skupin:   orodja za pisanje/risanje, Orodja za urejanje, Orodja za urejanje in ustvarjanje strani, Prezentacijska Orodja, Orodja za upravljanje z datotekami, in Posebna orodja. Vsaka opisna povezava spodaj, prikaže pripadajočo ikono, pove kateri skupini orodij pripada in kakšno funkcijo opravlja. 
 
 
 
 
 
 



 
InterWrite Orodja 

 
Dodatna orodja verzije 8 in 9: 

Način lekcije Prostoročni tekst Urejevalnik formul Programirani  (dodani) ukazi  
Način pisarne Prostoročne formule Uvoz iz naprave (zajem kamere) Ustvari ExamView stran 
Pripiši čez namizje  Šestilo  Prelivna stran 

Prostoročna oblika Matematična orodja   Zapolni 



 

Zaznamovalna orodja 
Skupina zaznamovalnih orodij vsebuje  orodja za risanje, prostoročno pisanje, tipkanje teksta, markiranje, dodajanje štempiljke in brisanje. Značilnost zaznamovalnih orodij je da pri izbiri katerega izmed orodij iz Workspace orodne vrstice ko ste v načinu miška, program zajame trenutno vsebino zaslona in ga prikaže v zaznamovalnem oknu 
programa Workspace. Zaznamovalna orodja so: pero , večbarvno pero , 
pero z vzorcem , prostoročni tekst , marker , brisalec ,  tekst , 
štempiljka ,  oblike   ter prostoročna oblika in formula.  
 

Orodja za urejanje 
Možnosti urejanje so naslednja: Izreži, Kopiraj, Prilepi, Uveljavi, Razveljavi, Izberi vse in Počisti . To skupino orodij uporabite za urejanje ali spreminjanje  posameznih strani ali elementov prezentacijske datoteke. 
 
 
 
 

Ustvari stran 
Ukaz Ustvari stran sodi med orodja orodja za ustvarjanje/menagement strani. Lahko ga najdete v orodni vrstici kot eno izmed več možnosti; nova prazna stran, ustvari stran z mrežo, stran s podlago, kopijo prejšnje strani, koledar in stran z prelivno podlago. Če 
kliknete na ikono , se prikaže menu v katerem lahko nastavite posamezne podrobnosti strani.    

 



Način miška   
Način miška je edino Orodje v načinu miška. Uporabite to orodje za prehod iz Workspace programa nazaj v Windows okolje. Vaše elektronsko pero na InterWrite Tabli, pero na tabletu ali iPanelu zdaj deluje kot daljinska miška:  zažene programe, brska po Internetu ali upravlja z PowerPoint prezentacijo. Če izberete keterega izmed InterWrite zaznamovalnih orodij napr. Pero, Marker ali Vtipkaj tekst, program zajame vsebino zaslona in spet preide nazaj v Zaznamovalni način. Če kliknete na orodje Ustvari stran da bi dodali novo stran v prezentacijsko datoteko,  se vam odpre novi list in se prav tako vrnete v Zaznamovalni način. Z izbiro orodja za pripise (napr. Pero 

 ) lahko nadaljujete vaše predavanje. 
 

Pero    
Pero je  osnovno zaznamovalno orodje. Uporabite to orodje za pisanje risanje-ustvarjanje zaznamkov na trenutni strani zaznamovalnega okna. Vsako od štirih peres ponuja široko paleto zaznamovalnih možnosti, tako pri vnosu teksta kot pri risanju. Te možnosti izbirate v orodni vrstici spodaj. Orodno vrstico lahko prikličete z klikom na  desni gumb (zgornji gumb) elektronskega peresa ali izbirom orodja Pero in klikom desnega gumba, za nastavitev lastnosti. Nastavitve za pero so barva, presojnost, 
debelina in slog linije ter zaključek linije. Za izris premic izberite orodje linija , za izris likov (pravilnih ali zaobljenimi vogljišči, votli ali zapolnjeni) izberite orodje 
liki in Prostoročna prepoznava teksta . Prostoročna prepoznava teksta omogoča samodejno pretvarjanje vašega teksta v natisnjene črke, z črkami oblike, 
barve in velikosti ki je trenutno nastavljena v orodju tekst . 
Barva in oblika peresa ki ste jo nastavili se tudi odraža na predogled  orodja v spodnji orodni vrstici.  
 

Pero z vzorcem   
Pero z vzorcem je zaznamovalno orodje. Uporabite to orodje za izris sledi z slikovnim  vzorcem. Ke želite spremeniti sliko vzorca, kliknite na ustrezen lik v spodnji orodni vrstici orodjem. 
 
 
 



 

Lastnosti Peresa z vzorcem 
Kliknite na posamezno skupino nastavitev za prikaz in pojasnitev ustreznega pogovornega okna. 

 
Izberite to možnost da nastavite katerokoli izmed osmih slogov za Pero z vzorcem. Vsak slog je lahko določen z sliko vzorca, širino sledi in presojnosti barve ozadja. 
Kliknite na Odpri predstavnostno datoteko da se vam prikaže raziskovalec, izberite sliko (ta je lahko BMP, GIF, JPEG, TIFF ali PNG formata). Spremenite velikost vzorca peresa ali presojno barvo, če želite.  
 

Zajem   
Zajem je orodje za izdelavo /menagement strani. Uporabite ga če želite zajeti trenutno sliko zaslona, del vsebine zaslona  ali označeno odprto okno na zaslonu.  

 
Orodje zajem zaslona zajame trenutno sliko na zaslonu.  
Pri zajemu okna, posamezno okno se zajame ko se premakne kazalec zajema čez okno. Ko ste zadovoljni z izbiro kliknite za zajem.  
Pri delnem zajemu se prikaže kazalec zajema, z katerim kliknete in povlečete okoli vsebine zaslona ki jo želite zajeti.  



Zajem celotnega zaslona se vedno doda na novo stran. Pri delnem zajemu ali zajemu okna, imate možnost dodajanja zajema na trenutno stran v zaznamovalnem oknu, ali ustvarjanja nove strani in postavitve zajete snovi v poljubno lego. 
Ko ste v načinu miška in izberete eno izmed zaznamovalnih orodij, se aktivira zajem zaslona. Prevzeta nastavitev je zajem celotnega zaslona, ki potem program doda v zaznamovalno okno. Po želji lahko izberete prevzeti način zajema v meniju InterWrite/lastnosti/zajem. meni. 

Lastnosti Zajema 
Kliknite na posamezno skupino nastavitev za prikaz in pojasnitev ustreznega pogovornega okna. 
 
Ko izberete eno izmed Zazanamovalnih orodij ko ste v Načinu Miška, InterWrite preklopi v Zaznamovalni način in zajame trenutno sliko na zaslonu in jo prikaže v Zaznamovalnem oknu. Izbrite možnost nastavitve prevzetih lastnosti zajema zaslona. Na voljo vam je možnost Delnega Zajema, Zajema okna, Zajema celotnega zaslona (prevzeto) ali Izbire načina pred Zajemom. 

Če izberete možnost Vedno delni zajem se prikaže pravokotni kazalec pri izbiri orodja Zajem. Povlecite kazalec okoli področja ki ga želite zajeti. Zajeta slika se bo prikazala v levem zgornjem vogalu novo dodane strani.  
Če izberete možnost Vedno zajem okna se prikaže pravokotni kazalec in mreža čez okno pod kazalcem, ko izberete orodje Zajem. Premaknite kazalec nad okno ki ga želite zajeti in kliknite. Zajeta slika se bo prikazala v levem zgornjem vogalu novo dodane strani. 

Če izberete možnost Vedno zajem zaslona ko izberete orodje Zajem, orodje zajame sliko celotnega zaslona in jo prikaže v Zaznamovalnem oknu. 
Če izberete možnost Vprašaj pred zajemom, se prikaže naslednje pogovorno okno. Izberite način zajema in kam naj prilepi zajeto sliko; na obstoječo stran ali novo stran. 



 

InterWrite orodna vrstica 
Workspace orodna vrstica, ki je prevzeto postavljena ob desnem robu ekrana, omogoča enostaven dostop do orodij ki jih pogosto uporabljate Prevzeto shemo orodne vrstice vidite na sliki desno. Lahko prilagodite vrstico vašim potrebam v meniju  Meni Workspace/Lastnosti/Prilagoditev orodij. Prav tako lahko orodno vrstico prestavite kjerkoli po namizju, skrijete ali spremenite ji dimenzije. 
  
 

 

Lastnosti Možnosti 
 
Orodje Lastnosti... sodi med Ostala orodja ki ga najdemo v meniju 
InterWrite orodja  ali v meniju Workspace 

. Omogoča vam nastavitev orodij in funkcij programa.  
V podmeniju Možnosti spremenite prevzete vrednosti map v katerem shranjujete vaše datoteke te. Če želite da so predmeti poravnani, vklopite pripenjanje na mrežo (grid). 

Postavitev kazalca Privzeto so Workspace kazalci (Peresa, puščica itn.)  postavljeni na Levoročno orientacijo. Preizkusite katera orientacija vama bolj ustreza.  



Možnosti nadzora Če uporabljate elektronski InterWrite marker na vaši InterWrite tabli in želite da program InterWrite samodejno prepozna zamenjavo peresa in posledično zamenjavo barve, boste vklopili to možnost. Z vklopljeno možnostjo zaznave, Workspace bo spremenil navidezno barvo tako da se ujema z barvo peresa ki ga uporabljate. 
Velikost zaznamovalnega okna Privzeto zaznamovalno okno lahko spreminjamo po velikosti. Če želite zaznamovalno okno prikazati Čez celoten zaslon brez možnosti spreminjanja velikosti in zvijanja (scrolling), izklopite to možnost. 
Privzeti internetni naslov Pri izbiri orodja internetni brskalnik, se odpre privzeta spletna stran www.Turning Technologies .com. Lahko spremenite začetno internetno stran tako da vnesete drugi URL v to polje. 
Lastnosti snemanja Če vklopite to možnost boste pri snemanju posneli tudi zaveso. Privzeta vrednost je brez snemanja zavese ki jo uporabljate pri prezentaciji. Prav tako ne morete posneti žarometa. 
Avtomatsko shrani stran čez Samodejno shranjevanje je nastavljeno na pet minut. Intervale shranjevanja lahko izberete sa ponujenega seznama ali ga izklopite. 
Dodaj naslov strani Lahko izklopite možnost dodajanja Naslova stranem ki jih izvažate ali tiskate. 

 
 

Lastnosti Postavitev nove strani 
 
Prevzete barve za prazno stran in mrežo se izberejo v meniju Postavitev nove strani. 
V oknu mreža so nastavitve za razmik in postavitev strani z mrežo. 
Možnost zajem zaslona je prevzeto Vedno Zajem Zaslona. Če  želite spremeniti način kako se bo program odzival pri zaznamkih, izberite ustrezen način. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Lastnosti prilagoditev orodij 
 

Uporabite te možnosti če želite prilagoditi nabor orodij  InterWrite meniju. 
 

 Dodajanje orodja na seznam   Izberite orodje iz seznama Možna orodja  in povlecite  željeno orodje v seznam glavne orodne vrstice. Povlecite  željeno orodje v seznam InterWrite orodja ali pomožno orodno vrstico ki se pojavi pri kliku na desni gumb miške če želite dodati orodje vrstice.    Spreminjanje položaja orodja na seznamu   Izberite orodje iz seznama in ga pvlečete in spustite na željeno mesto   Brisanje orodja s seznama   Izberite orodje, ki ga želite odstranitiin ga potegnite v seznam možna orodja   Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev   Izberite iz seznam shem  Tovarniške nastavitve če želite obnoviti privzeto konfiguracijo orodne vrstice / orodjarne.  Shranjevanje sheme po meri   Ko končate z dodajanjem, odstranjevanjem in preurejanjem orodij, kliknite besedilo v polju shrani shemo ter vnesite ime za novo shemo.   Brisanje sheme  Izberite shemo iz seznama. Kliknite gumb Izbriši shemo. 



 

Galerija 
 
Pri izbiri orodja 
galerija vam se odpre pogovorno okno z elementi ki so na voljo v knjižnici slikovnih elementov. Posamezni elementi so organizirani po področjih/vedah. 
Za dodajanje posameznih elementov v knjižnico, kliknite na izbrani element in ga povlecite v željeno mapo. Kliknite na desni gumb če želite odstraniti ali spremeniti izbrani element.  
Iskalnik vam omogoča hitro iskanje po knjižnicah po ključnih besedah. 
Za postavitev posameznega elementa na trenutno podlago, kliknite sliko in jo potegnite na željeno mesto. Po želji naknadno vsak element obračate  ali mu spremenite velikost.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nastavitev tablic 
 
Workspace lahko komunicira z različnimi brezžičnimi napravami na katerim je nameščen program WokspaceConnect. 
Za pravilno delovanje je potrebno omogočiti povezavo ter nastaviti geslo za dostop. Priporočljivo je uspostaviti VPN omrežje ( navidezno omrežje ) tako da ni časovnega zamika pri upravljanju programa Workspace s prenosnim napravam. 
 
 
 

Workspace Connect 
Aplikacija za Apple in Android prenosne naprave omogoča popolni nadzor in upravljanje na daljavo programa WorkSpace. WorkSpace orodja uporabljena na tabletu, poganjajo programsko opremo ki je zagnana na vašem PC-ju ali Mac-u. Program je brezplačen in ga je možno prevzeti na spletnih straneh "Apple Store" ali "Google Play". 
 
• Povezovanje prenosne naprave je možno ob zagnani aplikaciji ter aktivnem programu Workspace preko gor omenjenega vmesnika za avtentikacijo 
• enkrat povezana naprava,na kateri je aktiven WorkSpace Connect, lahko pripiše zaznamke na aktivni Workspace zaslon ali izbere eno izmed aktivnih orodij na prenosni napravi 
• Pri uporabi orodij, kot so Pisalo, Marker, prostoročni tekst, formule ali liki, pripis se  najprej prikaže na tabletu, preden se osveži vsebina zaslona na namiznem računalniku 
• WorkSpace Connect podpira povečavo (pinch zoom) za lažje ogledovanje manjših elementov Workspace programa, tako kot drugih aplikacij oddaljenega zaslona (remote desktop) vašega računalnika. 
 
 


