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Bölüm 1: Uygulama Hakkında
Kitapların akıllı tahta üzerinde etkin bir şekilde kullanılması için hazırlanmıştır.
Kullanıcılara daha verimli bir akıllı tahta deneyimi yaşatmak için Akıllı Tahta Uygulaması’na özel araçlar eklenmiştir. Örneğin, perde aracı ile ekranın sadece bir bölümünü gösterebilir, kalem aracı ile
akıllı tahtayı bir defter haline dönüştürebilirsiniz. Sayfanın dilediğiniz bölümünü büyütebilir veya
dersinizi multimedya öğeler ile zenginleştirebilirsiniz.
Akıllı Tahta Uygulaması kitaplık mantığı ile çalışır. Uygulamayı bir kez kurduğunuzda, yayınevinin
ürettiği akıllı tahta uyumlu tüm kitapları uygulama içinde kullanabilirisiniz.
Uygulama kitaplığı oluştururken bilgisayarınızdaki harddiskleri ve USB belleklerin tümünü tarar. Bulduğu kitapları yayınevinin kitaplığında gösterir.
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Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi
Akıllı Tahta Uygulamasını yükleme:
Uygulamayı kurabilmeniz için “Adobe AIR” programının bilgisayarınızda yüklü olması gereklidir.
“Adobe AIR“ programının kurulumuna USB belleğiniz içerisinden veya “get.adobe.com/air” adresinden ulaşabilirsiniz.
◌ Kurulum dosyasını çalıştırınız.
◌ Yükleme konumu kısmında aktif programlar klasörünüz seçili gelecektir. Farklı bir konuma kurulum yapmak için aktif konumun yanındaki butona basıp farklı bir konum seçebilirsiniz.
◌ Yükleme tercihleri bölümünden “Kısayol simgesini masaüstüme ekle“ ve “Yüklemeden sonra programı başlat“ seçenekleriyle kurulumu özelleştirebilirsiniz.
Akıllı Tahta Uygulamasını kaldırma:
Bu işlemi denetim masasında bulanan Programlar ve Özellikleri menüsünden yapabilirsiniz. Windows adımlarını takip ederek uygulamayı güvenli bir şekilde kaldırabilirisiniz.
Akıllı Tahta Uygulamasını çalıştırma:
Kurulumu bir kere yapmanız yeterlidir. Başarılı bir kurulumdan sonra masaüstündeki kısa yolu kullanarak, Akıllı Tahta Uygulamasını başlatabilirsiniz. Kitapları görüntüleyebilmek için ürünün USB belleği bilgisayarınızda takılı olmalıdır.
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Bölüm 3: Kitaplık
Kitap Açma:
Uygulama kitaplığı raf mantığı ile çalışır. Aynı sınıfın veya aynı branşın kitapları bir rafta bulunur.
Bazen aynı rafta çok fazla kitap bulunur ve bir kısmı ekrana sığmaz. Bu durumda herhangi bir kitaba
tıklayın ve parmağınızı kaldırmadan sola doğru hareket ettirin. Diğer kitaplar ekrana gelecektir.
◌ Açmak istediğiniz kitabın kapağına tıklayınız. Ekrana Kitap ve Sunum butonları gelecektir. Bu bölümlerden gitmek istediğiniz bölümün butonuna tıklayınız.
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Bölüm 4: Araçlar
Araçlar paneli özellikleri:
◌ Araçlar panelinin üst bölümüne çift tıklandığında araçlar paneli minimum özellikleriyle görünür ve
kullanıcıya daha geniş sayfa görünümü sağlar. Tekrar çift tıklandığında geniş özellikleri açılır.
◌ Adres çubuğunu hareket ettirmek için üst bölümüne tıklayın ve parmağınızı hareket ettirmeden
sürükleyiniz.
◌ Araçlar panelini bir köşeden diğer köşeye sürüklemek için ekranın kenarlarına tıklayıp bekleyiniz.
Araçlar paneli tıkladığınız alana konumlanacaktır.
◌ Panel üzerindeki kitaplığa geri dön butonuna tıklamanız halinde kitaplıktaki diğer kitapları görüntüleyebilirsiniz.
◌ Araçlar Panelindeki + ve - butonlarına tıklayıp sayfaları büyültebilir veya gerçek boyutlarına küçültebilirsiniz.
Navigasyon araçları:
◌ Araç paneli üzerindeki ok tuşlarına basarak sayfalar arasında ileri ve geri geçiş yapabilirsiniz.
◌ Ok tuşlarının üzerinde bulunan alanına gitmek istediğiniz sayfanın numarasını yazarak hızlıca erişebilirsiniz.
◌ Klavyedeki ok tuşları ile de sayfalar arasında geçiş yapabilirsiniz.
◌ Önceki sayfa butonuna tıklayarak bir önce görüntülediğiniz sayfaya geri dönebilirsiniz.
◌ Sayfa listesi butonuna tıklayarak kitabın tüm sayfalarını listeleyip görüntülemek istediğiniz sayfayı
seçebilirsiniz.
Kalem araçları:
◌ Kalem aracıyla kitabınızın üzerine not alabilir, fosforlu kalemle önemli yerlerin altını çizebilirsiniz.
◌ Kalem, çizgi, silgi, çizgi kalınlığı, çizgi rengi, doldurma rengi, saydamlık özelliklerini kullanabilirsiniz.
◌ Yaptığınız işlemler arasında ileri ve geri geçiş yapabilir, dilerseniz kalem ucunu değiştirebilirsiniz.
◌ Sayfadaki etkileşimli nesnelere dokunabilmek için etkileşim aracı aktif olmalıdır.
Etkileşim aracı:
◌ Sayfadaki etkileşimli nesnelere dokunabilmenizi sağlar.
Seçim aracı:
◌ Seçim aracı seçili iken sayfadan ayırmak istediğiniz alanı seçiniz.
◌ Ayrılan parçayı ekranda sürükleyebilir, büyütebilir ve üzerine yazı yazabilirsiniz.
◌ Geri dönmek için adres çubuğunda bulunan geri butonuna tıklayınız.
Perde aracı:
◌ Perde aracıyla ekranın bir kısmını veya tamamını gizleyebilirsiniz.
◌ Gizlenecek alanı belirlemek için perdeyi kenarlara veya aşağı - yukarı kaydırabilirsiniz.
◌ Perde aracından çıkmak için etkileşim aracını seçiniz.
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Tam sayfa aracı:
◌ Tam sayfa aracına tıklayarak kitabı tüm ekranı kaplayacak şekilde açabilir ya da normal boyutuna
geri getirebilirsiniz.
◌ Tam sayfa modundan çıkmak için klavyenizdeki Esc tuşunu da kullanabilirsiniz.
Yakınlaştırma aracı:
◌ Sayfayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için (+) ve (-) butonlarını kullanabilirsiniz.
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Bölüm 5: Sunum Modülü
Sunum oluşturma ve kaydetme:
◌ Yeni sunum oluşturmak için Yeni butonuna tıklayınız. Açılan sayfadan sunumunuza bir isim verin
ve tamam butonuna tıklayıp az önce ismini verdiğiniz yeni sunumu listeden seçip düzenle butonuna tıklayınız.
◌ Seçim aracı ile sayfadan ayırdığınız resimleri de isim vererek sunumunuza ekleyebilirsiniz.
◌ Kaydet butonu ile sunuma eklediğiniz kaynakları kaydetmelisiniz.
◌ Oluşturduğunuz kaynakları Sil butonu ile silebilir veya Yukarı Aşağı butonları ile sunumdaki sırasını
değiştirebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar kayıt etmelisiniz.
◌ Ön İzleme butonuna tıklayıp görüntülemek istediğiniz etkinliğin ön izlemesini görebilirsiniz.
◌ Sayfaya Git butonu seçtiğiniz etkinliğin bulunduğu sayfayı görüntülemenizi sağlar.
◌ Sunumu oluşturma işleminiz bittiğinde Sunumlarım butonuna tıklayarak oluşturmuş olduğunuz
sunumları görüntüleyebilirsiniz.
◌ Kayıtlı sunumları düzenlemek için düzenlemek istediğiniz sunumu seçip Düzenle butonuna tıklayarak istenilen değişiklikleri yapabilirsiniz. Sunumu silmek için ise kayıtlı sunumu seçip Sil butonuna tıklayabilirsiniz.
Kayıtlı sunumları açma:
◌ Oluşturduğunuz sunumları görüntülemek için sunumu seçip Aç butonuna tıklayınız.
◌ Sunumu açtıktan sonra araçlar panelindeki ok tuşlarını kullanarak sayfalar arasında geçiş yapabilirsiniz.
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Bölüm 6: Destek
Destek:
Akıllı Tahta Uygulaması hakkında istek ve önerileriniz için info@cosku.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
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