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Jednotná softwarová platforma, která spojuje nejlepší funkce našich oceňovaných programů v jediném produktu. Aplikace ActivInspire nabízí 
okamžitý přístup k řadě prostředků, obrázků a pozadí i možnost zvolit rozhraní odpovídající věku uživatele - sofistikované rozhraní pro starší 
studenty nebo barevné a lákavé rozhraní pro mladší žáky. Rozšířené funkce pera a dotykové funkce dávají učitelům více možností než předváděcí 
sešit a umožňují interaktivní práci se stránkou prostřednictvím skutečných nástrojů.

Stažení softwaru

Doporučený počítač 

Minimální konfigurace počítače 

Doporučená konfigurace počítače  
se systémem Mac

Minimální konfigurace počítače  
se systémem Mac

Doporučená konfigurace počítače  
se systémem Linux

Minimální konfigurace počítače  
se systémem Linux

www.PrometheanPlanet.com/ActivInspire

Procesor Intel Core 2 Duo 2,0 GHz  
nebo rychlejší pro zpracování videa  
ve formátu HD
Přehrávání videa ve formátu HD  
vyžaduje 1 GB paměti RAM 
Rozlišení 1024 x 768 
1,5 GB volného místa na disku

Pentium 4 - 1 GHz (800 MHz pro systém Vista) 
512 MB paměti RAM 
Rozlišení 1024 x 768 
1,5 GB volného místa na disku

Intel Core 2 Duo 2,0 GHz 
512 MB paměti RAM 
Rozlišení 1024 x 768 
3,0 GB volného místa na disku

Procesory Intel (Universal Binary) 
512 MB paměti RAM 
Rozlišení 1024 x 768 
3,0 GB volného místa na disku

Procesor 2,0 GHz nebo rychlejší  
pro zpracování videa ve formátu HD
Přehrávání videa ve formátu HD  
vyžaduje 1 GB paměti RAM 
Rozlišení 1024 x 768 
1,5 GB volného místa na disku

Procesor 1 GHz 
512 MB paměti RAM 
Rozlišení 1024 x 768 
1,5 GB volného místa na disku

sta žení

pož adavk y na systém

ActivInspire Professional Edition

ActivInspire Personal Edition

Úplná verze spojující nejlepší funkce našich oceňovaných programů v rámci jediné softwarové 
platformy. Aplikaci ActivInspire Professional Edition lze zakoupit samostatně nebo společně 
s produkty ActivBoard*, ActivBoard Systems, ActivPanel, ActivEngage, ActivExpression, ActiVote
*Kromě řady ActivBoard 100.

Aplikaci ActivInspire Personal Edition lze stáhnout zdarma z webového portálu Promethean Planet. 
V některých zemích mohou být uplatňovány specifické ceny nebo distribuční podmínky. Podrobnosti 
o přesných podmínkách získání aplikace ActivInspire Personal Edition ve vašem regionu obdržíte od 
místního zástupce společnosti Promethean.

edice sof t waru
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srovnávací tabulk a

příprava

Místní vyhledávání prostředků
Výběr více stránek
Vrstvení objektů a změna jejich pořadí
Maska mřížky
Úpravy textu
Autorské akce
Výběr úchytů
Režim návrhu
Tematické šablony
Zarovnání objektů
Kopírovací razítko
Přetažení kopie
Návrhář mřížky
Jedinečně označené objekty
Poznámky ke stránce
Knihovna tvarů

multimédia

Integrace zobrazovacího zařízení ActiView
Přehrávání objektů ve formátu Flash 
Podpora přehrávání souborů  
    ve formátu FLV 
Propojení dokumentů v předváděcím sešitě
Podpora grafiky a obrázků
Nahrávání obrazovky 
Nahrávání zvuku
Svislý asijský text

import formátů

Import sešitu SMART Notebook™ 
Import galerie SMART Gallery™
Import z aplikace PowerPoint™ (Windows)
Import z formátu XML QTI
Import souborů PDF
Export do formátu PDF

odpov ědní s ystém

Integrace zařízení ActiVote a ActivExpression
Správce otázek
Import souborů ExamView© a XML
Export otázek a odpovědí z odpovědního  
     systému do aplikace Excel™
Výuka vlastním tempem
Nástroj Express Poll

na tabuli

Nástroj Výplň
Měřítko stránky
Nové prohlížeče
     (akcí, stránek, prostředků,  

objektů, vlastností, hlasování)
Kliknutí pravým tlačítkem  
    a kontextová nabídka
Nástroj Pero a indikátor šířky pera
Duplikovat objekty
Nástroj pro obnovení stránky
Nástroj pro přiblížení stránky
Počátek os XY 
Zámek učitele
Anotace plochy 
Režim duálního uživatele
Nástroje pro úpravu pera

pokr ačování na dal ší str ánce
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srovnávací tabulk a (pokr ačování)
interaktivní funkce a zapojení studentů

Přiřazení akcí k objektům a stránkám 
Prohlížeč webového portálu Promethean Planet
Vyhledávání prostředků na webovém portálu 
    Promethean Planet a jejich stažení do 
    aplikace ActivInspire
Magický inkoust a trvalá guma
Nastavení aplikací
Klávesové zkratky
Tečkované a čárkované linie
Lokalizované verze
ActiView
Možnost přetahovat objekty s akcemi
Přizpůsobení profilů
Změna velikosti ikon
Uživatelsky definovaná tlačítka
Přetažení tlačítek
Nástroj pro rozpoznávání rukopisu
Nástroj pro převod na text 
Nástroj pro rozpoznávání tvarů
Nástroj pro převod na tvary
Efekty otočení stránky 

bohaté a výkonné nástroje

Hodiny
Přichycení objektů k mřížce 
Reflektor 
Časové razítko
Výběr barvy
Rotující text
Kružítko
Clona
Kalkulačka
Klávesnice na obrazovce
Nástroj Kostky 
Kontrola pravopisu v celém  
předváděcím sešitě
Editor rovnic*

* V systémech Windows a Linux je pro podporu rovnic vyžadován software Java 1.6 
www.java.com/getjava
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Pero a dotykové funkce

Více uživatelů a vícedotykové funkce

Různé platformy

Intuitivní rozhraní

Snadné a rychlé vytvoření hodiny

Integrace odpovědního systému

Funkce odpovědního systému

Integrace zobrazovacího zařízení

Prostředky

Jazyky

Školení

Díky rozšířené funkci režimu duálního uživatele pera a dotykovým funkcím nabízí nové, širší možnosti 
výuky.  Lepší vzájemná spolupráce a zapojení jsou zcela přirozené - pro každý úkol existuje ten pravý 
nástroj. Řešení navržené tak, aby podporovalo novou generaci aplikací a perspektivní technologie.

Při připojení k tabuli ActivBoard 500 Pro lze společně s běžnými úkony pera jako psaní a kreslení 
snadno posouvat obrázky, upravovat jejich měřítko a otáčet jimi prstem.

Kompatibilní s hlavními operačními systémy (Windows, Mac, Linux) a s širokým sortimentem 
interaktivních tabulí.

Použití principu prohlížečů pro usnadnění navigace všech uživatelů různého stupně pokročilosti. 

Rychlý návrh hodiny pomocí tematických šablon.

Plná integrace zařízení ActiVote a ActivExpression, včetně výuky vlastním tempem pomocí zařízení 
ActivExpression (pouze ve verzi Professional). Další informace o výuce vlastním tempem naleznete 
na webu www.prometheanplanet.com/selfpacedlearning.

Správce otázek - umožňuje rychle vytvořit, upravovat a spravovat jednotlivé otázky i sady otázek.  
Podpora hodnocení získaných znalostí s jednotlivými žáky, skupinami i celou třídou. Učitelé a studenti 
získají okamžitou zpětnou vazbu prostřednictvím smysluplných dat (pouze ve verzi Professional).

Integrace zobrazovacího zařízení ActiView 322 umožňující jeho použití přímo ze softwaru  
(pouze ve verzi Professional).

Přístup k více než 33 000 prostředků
Webový portál Promethean Planet nabízí bezplatné i prémiové prostředky. Balíčky prostředků 
a předváděcí sešity lze stáhnout z webového portálu Promethean Planet přímo do knihovny 
prostředků aplikace ActivInspire.

Angličtina (USA), angličtina (Velká Británie), arabština, baskičtina, brazilská portugalština, čeština, 
dánština, finština, francouzština, galicijština, hebrejština, indonéština, irština, italština, japonština 
(vodorovný text), katalánština, kazaština, korejština, lotyština, maďarština, malajština, němčina, 
nizozemština, norština, polština, portugalština (Evropa), ruština, slovenština, slovinština, španělština, 
švédština, thajština, tradiční čínština, turečtina, vietnamština a zjednodušená čínština. 

Kurzy ActivLearning na webu www.PrometheanPlanet.com/ActivLearning
Mezi ukázkovými kurzy naleznete:
Úvod do aplikace ActivInspire
Základní dovednosti 1. úrovně
Používání pera a dotykových funkcí

obecné údaje

licencování a podpor a
†

Záruční podmínky společnosti Promethean lze nalézt na adrese: www.PrometheanWorld.com/ActivCare 

 
 
Devadesátidenní telefonická podpora od data zakoupení/stažení Můžete být požádáni o předložení 
důkazu o zakoupení/stažení.

Záruční podmínky společnosti Promethean lze nalézt na adrese: www.PrometheanWorld.com/ActivCare 
 

Devadesátidenní telefonická podpora od data zakoupení/stažení Můžete být požádáni o předložení 
důkazu o zakoupení/stažení.

Professional Edition –
Součást produktů 
ActivBoard 500/300/300 Pro nebo 
ActivBoard+2 300/300 Pro Systems
Součást produktů ActivEngage, 
ActivExpression nebo ActiVote
Součást produktu ActivPanel
Pouze software

Personal Edition –
Součást produktu ActivBoard 100
nebo ActivBoard 100 Systems
Pouze software

Informace o licencování naleznete na adrese www.PrometheanPlanet.com/ActivInspire.
Online podpora ke všem produktům společnosti Promethean je k dispozici na adrese www.prometheankb.com.


