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SÅDAN KOMMER DU I GANG

LOG IND
Gå til http://i3learnhub.com :

REGISTRERING

Udfyld dit
brugernavn
Gå til http://

(e-mail) og din

i3learnhub.com :

adgangskode,
og klik derefter
på "Log ind".
i3LEARNHUB-

Klik på "Registrer

applikationen

dig". Vælg

starter med det

derefter din

samme.

licens (Gratis,
Advantage,
Premium eller
Site).

SPROGINDSTILLINGER

Hvis du vælger en Advantage-, Premium- eller Site-licens,
kan du bruge en værdikode til at få uddannelsesrabat.

Udfyld alle felterne. Du kan ændre dit sprog allerede her

Bemærk! Du skal acceptere vores Servicevilkår ved at
markere afkrydsningsfeltet.
Klik derefter på "Registrer dig".

Du skal først aktivere din registrering ved at klikke på
linket i den aktiveringsmail, du får tilsendt efter din
registrering. Du har nu oprettet en i3LEARNHUB-konto.
i3LEARNHUB-applikationen starter med det samme.
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Du kan også ændre din sprogindstilling på profilsiden. Du kan åbne denne ved at klikke
på dit brugernavn i i3-startmenuen:

BASISREDSKABER
STARTMENU
Klik på i3-logoet for at åbne startmenuen:

Start ny fil

Åbn fil

Gem fil

Gem som

Eksporter til pdf, jpeg eller png

Indsæt et billede

Giv feedback

Åbn administratormodulet

Log ud
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GEM FILER

ÅBN ELLER IMPORTER FIL

Åbn startmenuen, og klik på "Gem"

Åbn startmenuen, og klik på "Åbn"
Angiv et navn til din fil, og vælg en placering til den
(Personlig, Skole, Community).

Vælg en fil. Afhængigt af din konto kan du åbne filer
fra forskellige placeringer: Personlig, Modtaget, Skole,
Community.

Du kan organisere
dine filer ved at tilføje

Du importerer en fil ved først at klikke på knappen "Importer fil":

søgeord, der afspejler
indholdet af den
lektion, du gemmer.
Vælg derefter niveau
og emne, og klik på
knappen "Gem" for at
bekræfte.

Klik på "Gennemse", og vælg derefter en fil fra din browser, og bekræft med "Åbn".
Importfunktionen tillader filer på op til 50 MB, og følgende filtyper understøttes: pdf, doc, docx,
ppt, pptx, xls, xlsx. Konverter først til pdf for at sikre bedre kvalitet. Import af en fil konverterer
indholdet af kildefilen til billeder. Der kan forekomme ændringer af det oprindelige layout.
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FEEDBACK

EKSPORT
Åbn startmenuen, og klik på "Eksporter"

Åbn startmenuen, og klik på "Support"

Vælg det filformat, du vil eksportere til, og klik på

Du kan rapportere et problem ved at sende en besked

"Eksporter".

i vinduet "Fejlsøgning". Du kan også give feedback om
forbedringer af i3LEARNHUB. Klik på "Giv feedback" for
at komme til feedback-siden:

INDSÆT ET BILLEDE
Åbn startmenuen, og klik på "Indsæt"
Klik på "Gennemse", og vælg derefter en fil fra din browser,
og bekræft med "Åbn". Billedet åbnes på lærredet.

10

www.i3-technologies.com

LOG UD
Åbn startmenuen, og klik på "Log ud"
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SIDESORTERING

BLYANTREDSKABER

Sidesorteringen giver dig en lodret visning af alle siderne i den aktuelle lektion. Klik på

Klik på knappen "Blyant" på i3LEARNHUB-værktøjslinjen:

sidesorteringsikonet. Det er ikonet ved siden af i3 startmenuknappen:

		Almindelig blyant

Slet side

		Kalligrafi

		Markeringspen

Erstat side
Tilføj side

Blyantens farve, linjetype og tykkelse kan også ændres:				
Linjetype Tykkelse

Tykkelse

TILFØJ TEKST
Du kan tilføje tekst på forskellige måder. Du kan bruge blyantsredskabet på i3LEARNHUB-

Farve

Tilføj en ny farve

værktøjslinjen til at skrive tekst på lærredet, eller du kan tilføje indtastet tekst med teksteditoren.

Tilpas
transparens
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TEKSTEDITOR

Du kan også ændre egenskaberne efterfølgende ved at trække farven fra egenskabsmenuen til
den form, du gerne vil ændre. Dette kan gøres for både udfyldningsfarven og linjefarven.

Klik på knappen "Teksteditor" på i3LEARNHUB-værktøjslinjen:

OBJEKTFUNKTIONER
Alle objekter kan altid ændres. Vælg objektet med dobbeltklik. Du kan også gøre dette, mens en

Teksteditoren vises, når du klikker på lærredet:
		

Skriftstørrelse
Farve

Skrifttype

anden funktion er aktiv. Du kan også vælge et objekt ved at klikke og trække med valgredskabet:

Fed, kursiv, understreget
Justering

+

Optælling
									
Du kan efterfølgende ændre et tekstobjekt ved at dobbeltklikke på det. Du kan også kopiere tekst
fra en anden kilde (et dokument eller en webside) og indsætte den i en tekstboks i i3LEARNHUB.

Klik

og

træk

Så snart et objekt er valgt, vises fire knapper omkring objektet:
Du finder flere funktioner til manipulation af objekter i objektmenuen:

TEGN OG MANIPULER FORMER
Klik på knappen "Former" på

Slet

Roter

i3LEARNHUB-værktøjslinjen. Vælg
derefter en form i menuen:
Formernes egenskaber (farve, tykkelse,
transparens) kan ændres på samme
måde som blyantegenskaberne.

Udfyldningsfarve
Objekt

Ændr størrelse

Linjefarve
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ARRANGER

Rød ramme

Objektet får en rød ramme, når der klikkes på det.

Grøn ramme

Objektet får grøn rød ramme, når der klikkes på det.

Objekternes visningsrækkefølge kan ændres med funktionen "Arranger".

Angiv sidelink

Angiv internetlink

Du kan angive et link til en anden side på et udvalgt objekt. Når du
klikker på objektet, springer i3LEARNHUB til den valgte side.

Du kan angive et internetlink på et udvalgt objekt. Websiden åbnes,
når der klikkes på objektet.

TRANSFORMER
Du kan vende objekter med funktionen "Transformer". Du kan vende objekter vandret eller
lodret.

Lodret

Vandret

AKTIVITET
Der kan angives en aktivitet for alle objekter. Du kan vælge følgende aktiviteter:
16
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MÅLEREDSKABER

Træk her for
at rotere linealen.

Lineal

FAVORITMENU
Favoritmenuen giver dig mulighed for til hver en tid at
vælge og gemme dine favoritfunktioner. Klik eller tryk på
lærredet i et par sekunder. Hvis det er første gang, du bruger
favoritmenuen, er den tom:
Du kan trække dine favoritredskaber fra værktøjslinjen til

Træk her for
at flytte linealen.

Vinkelmåler

Træk her for at gøre
linealen længere.

favoritmenuen. Du kan også vælge først at konfigurere
det valgte redskabs egenskaber og derefter trække det til
favoritmenuen. Konfigurationen af redskabet gemmes.
Eksempel nedenfor viser, hvordan en rød blyant trækkes til favoritmenuen:

Roter vinkelmåleren.

Ændr vinkelmålerens
størrelse.
Flyt
vinkelmåleren.

Træk her for at tegne en cirkel.
Kompas

Træk her for at flytte
kompasset.
Træk her for at justere
kompassets radius.
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BAGGRUNDE

GALLERIET

Der er flere tilgængelige baggrundstyper:

Klik på ikonet "Galleri" for at åbne menuen:

•

farver

•

tern

•

linjer

•

specifikt layout

•

temaer

Klik på ikonet "Baggrund" for at åbne baggrundsmenuen:

STRUKTUR OG MEDIETYPER
I galleriet finder du flere forskellige multimedieobjekter. Objekterne er sorteret efter niveau og
medietype. Objekterne er angivet efter emne for hvert niveau og hver medietype.
Der er tre niveauer: Folkeskole, gymnasium og øvrige. Indholdet er tilpasset det specifikke niveau

			

og det valgte land og sprog.

Vælg for at vise en margen på siden.
Vælg for at bruge den valgte baggrund på alle sider.

Hvis du ønsker en tom baggrund, skal du vælge den hvide baggrund i farvemenuen.
20
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Der er fem forskellige medietyper:

De interaktive redskaber og indholdet
i kategorien "Ekstra" vises i en separat
ramme på lærredet.

Billede

Billeder, der kan bruges som selvstændige objekter.

Hver ramme kan manipuleres som
et objekt: Flyt, roter, ændre størrelse
og slet. Nogle interaktive redskaber
har specifikke knapper, de betjenes
med. Ikke alle redskaber og rammer
er egnede til at skrive på med
blyantredskaberne i i3LEARNHUB.

Video

Videofiler, der kan afspilles i videoafspilleren.

SØGNING I GALLERIET
Åbn galleriet, og klik på søgefeltet:

22

Lyd

Lydfiler, der kan afspilles i lydafspilleren.

App

Interaktivt redskab

Ekstra

iFrame med indhold fra eksterne partnere
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VISNINGSINDSTILLINGER

Indtast derefter et søgeord:
Først får du en
oversigt over

Klik på ikonet "Zoom" for at se de forskellige muligheder:

alle de objekter
i i3LEARNHUBgalleriet, der

Fuld skærm
Zoom ind

stemmer

Zoom ud

Spotlight

Zoom ud
Skærmnuance

overens med
det indtastede
søgeord. Det er
ikke sikkert, at
der er nogen
resultater.

Flyt side (panorering)

Hvis du ikke er
tilfreds med
søgeresultaterne,

ZOOM IND/ZOOM UD

kan du foretage

Når du har valgt zoom, kan du klikke på et specifikt sted på lærredet, du vil zoome ind på. Du

en udvidet

kan også vælge et område, du vil zoome ind på. For at gøre dette, skal du først aktivere zoom-

søgning direkte

funktionen.

på internettet.
Klik på "Søg på

Derefter vælger du et specifikt område ved at klikke og trække. Lærredet zoomer nu ind på det

internettet" eller

valgte område.

"På internettet" for
at gøre dette.

Du får en oversigt over de tilgængelige billeder og videoer, der svarer til det indtastede søgeord.
De viste objekter er allerede filtreret efter specifikt undervisningsindhold.
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UENDELIGT LÆRRED

Det betyder, at lærerens lektion sendes til de forbundne elever. i3LEARNHUB genererer en unik

Når der er zoomet ind på et specifikt område, kan du stadig navigere til andre

kunne se, ændre og tilføje indhold.

delingskode, der bruges til at oprette forbindelse. Når eleverne modtager en delt lektion, vil de

områder på siden ved hjælp af sidesorteringen. På denne måde kan du skabe
et uendeligt lærred. Objektets opløsning er den samme, når du bruger zoomredskabet.

Når eleverne har ændret lektionen, kan de sende den tilbage til læreren.
Klik på ikonet "Samarbejde" for at åbne menuen:

Zoom først ind på et specifikt område på siden. Klik derefter på sidesorteringsikonet:

Du får nu en lodret oversigt over
de tilgængelige sider i den aktuelle
lektion. Det valgte zoom-område
er angivet af en blå ramme:

Træk den blå ramme for at
udforske andre områder af
lærredet:
Klik på "Opret ny session" under "Del fil" for at dele din lektion. En delingskode vil blive vist på
skærmen. Eleverne skal bruge denne kode for at modtage den delte lektion:

Elever uden en
i3LEARNHUB-konto
kan modtage den delte

SAMARBEJD MED DINE ELEVER
I i3LEARNHUB-softwaren er det nemt at dele din lektion med andre. Du kan bruge alle enheder
til at få adgang til delt indhold: Tablets, bærbare computere, smartphones og ældre computere
kan bruges til at modtage delt indhold.
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Eleverne kan sende deres ændrede version tilbage til læreren ved at klikke på det hvide ikon i
højre hjørne af værktøjslinjen i i3LEARNHUB:

NYTTIG INFORMATION
FAQ

Læreren vil kunne se eller åbne de filer, der blev sendt tilbage.

GENERELLE SPØRGSMÅL OM SOFTWAREN
HVAD ER FORDELENE VED CLOUD-SOFTWARE?
Med cloud-software har du altid og overalt adgang til dine filer og applikationer. Start med at
forberede en præsentation i lærerværelset på din tablet. Gør den færdig på din pc derhjemme.
Tilføj hurtigt opdateret information via din tablet på vej til skolen. Og slut af med at præsentere
undervisningen på din interaktive tavle. Hvad hvis du uventet er nødt til at skifte klasseværelse? Det
er ikke noget problem, for dit indhold flytter med dig.
HAR JEG BRUG FOR EN ETHERNET-FORBINDELSE FOR AT ARBEJDE MED i3LEARNHUBSOFTWAREN?
En ethernet-forbindelse er altid en god løsning til cloud-baserede applikationer. Du skal bruge en
internetforbindelse for indlæse applikationen og din præsentation.
Men så snart du er i gang, er i3LEARNHUB udviklet til at kunne håndtere de lejlighedsvise tab af
WiFi-signalet, som man af og til vil opleve. Det vil midlertidigt begrænse softwarens muligheder for
at oprette adgang til serveren og biblioteket, men softwaren vil ikke gå ned. Du kan fortsætte med
at bruge lærredet som normalt.
Så snart forbindelsen er genoprettet, vil serveren og biblioteket igen være tilgængelige, uden at du
behøver genstarte app'en, så du kan gemme dit arbejde. Hvis du er i tvivl, kan du altid eksportere
din præsentation til PDF til offline-brug.

KAN JEG BRUGE MINE FILER OFFLINE?
Nej, men du kan eksportere dine filer i i3LEARNHUB til PDF eller en billedfil til offline-brug.

KOMPATIBILITET MED HARD- OG SOFTWARE
VIRKER i3LEARNHUB PÅ MIN PC/TABLET/SMARTPHONE?
i3LEARNHUB virker på alle enheder, der kan køre en moderne browser. Det vil sige computere,
tablets og næsten alle smartphones. Du kan finde præcise specifikationer på www.i3learnhub.com.
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KRÆVER i3LEARNHUB EN APP FOR AT VIRKE PÅ TABLETS?
Nej. i3LEARNHUB er designet til at være brugervenlig, og det virker i alle tablet-browsere, takket
være den avancerede webteknologi. Gå blot til www.i3learnhub.com, log på, og fortsæt arbejdet på

HJÆLP OG SUPPORT

din tablet.
HVILKE BROWSERE UNDERSTØTTER I3LEARNHUB?
i3LEARNHUB virker fint i alle browsere.
UNDERSTØTTER i3LEARNHUB MULTITOUCH?
Ja, i3LEARNHUB understøtter bevægelser på multitouch-enheder. På udvalgt hardware kan du
endda arbejde med fysiske måleredskaber såsom kompas, vinkelmåler og lineal.
Se www.i3-learning.com for flere oplysninger.
JEG HAR IKKE EN TAVLE MED MULTITOUCH. KAN JEG BRUGE i3LEARNHUB MED MIN
ALMINDELIGE INTERAKTIVE TAVLE?
Ja. Multitouch-funktionen i i3LEARNHUB virker dog kun, hvis du har tilsluttet en enhed med
berøringsfunktion. På enkelt-touch-tavler vil du heller ikke kunne udnytte den fysisk-digitale
interaktion.
VIL JEG KUNNE BRUGE DE FYSISK-DIGITALE MATEMATIKINSTRUMENTER MED MIT
NUVÆRENDE UDSTYR?
Augmented Reality og den fysisk-digitale interaktion i i3LEARNHUB er udviklet til at virke med
i3-matematikinstrumenterne. Dine standardinstrumenter vil ikke virke. Alle multitouch-enheder,
der kan køre i3LEARNHUB og genkende fire eller flere berøringspunkter, bør virke med i3matematikinstrumenterne. De bedste resultater opnås dog på 10-touch V-Sense-hardware såsom
i3BOARD og i3TOUCH V-Sense.
INDEN DU KØBER
KAN JEG SE i3LEARNHUB-LEKTIONER UDEN AT INSTALLERE SOFTWAREN?
Ja! i3LEARNHUB er en cloud-baseret software, der ikke skal installeres. Du kan se og redigere
dine filer til hver en tid og overalt. Hvis du vil dele dine filer, kan du uploade dem til det offentlige
fællesskab, hvor de kan bruges af alle kollegaer med en gratis i3LEARNHUB-konto, eller du kan

JEG REGISTREREDE MIG, MEN SYSTEMET SIGER "BRUGER IKKE AKTIV", NÅR JEG LOGGER PÅ.
HVAD BETYDER DET?
Du skal aktivere din konto, inden du kan bruge den. Du får et aktiveringslink på den e-mailadresse, du angav under registreringen.
Hvis du ikke har fået en e-mail, skal du kigge i din spam-mappe og (hvis du bruger Gmail) alle dine
faner. Hvis du er sikker på, at du ikke har fået en e-mail, skal du kontakte support.
JEG HAR GLEMT MIN ADGANGSKODE, HVORDAN FÅR JEG EN NY?
Indtast din e-mail-adresse på http://www.i3learnhub.com/password_resets/new
Du vil modtage et link til opret adgangskode-siden. Hvis du ikke har modtaget en e-mail, skal du se
i din spam-mappe og på alle dine Gmail-faner, hvis relevant.
JEG HAR GLEMT MIN LOGIN-EMAIL-ADRESSE, HVORDAN FINDER JEG DEN IGEN?
Hvis du har en Site-licens, skal du kontakte din IT-administrator. Hvis du har en Single-licens (gratis,
Advantage eller Premium) skal du kontakte i3 Support på XXXXXX
HVOR FINDER JEG HJÆLP TIL I3LEARNHUB?
Du kan finde hjælp til forskellige emner i i3LEARNHUBs interaktive skolefællesskab (forum). Du
kan også se i i3LEARNHUB-manualen på XXX eller kontakte din lokale i3-forhandler for at få flere
oplysninger.
HVORDAN SLETTER JEG EN PRÆSENTATION?
Tryk på "Åbn" i i3-logomenuen. Hver præsentation har en slet-knap (skraldespand). Klik på
knappen, og bekræft fjernelsen af præsentationen. ADVARSEL: Denne handling kan ikke fortrydes.
PLANER OG PRISER
TILBYDER i3LEARNHUB SPECIALRABATTER TIL LÆRERE OG SKOLER?

eksportere dem til PDF for offline-visning (tilgængeligheden afhænger af dit abonnement).

Ja. Der gælder særlige priser for lærere og uddannelsesinstitutioner. Alle institutioner og personer,

KAN JEG IMPORTERE MINE EKSISTERENDE FILER I i3LEARNHUB?

rabatten!

der arbejder med undervisning, kan drage fordel af undervisningspriser. Bed din forhandler om

i3LEARNHUB har en importfunktion til de mest almindelige filformater inden for undervisning.
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Du finder en komplet oversigt på www.i3learnhub.com. Du får adgang til importfunktionen via

HVAD ER i3LEARNHUB SITE-LICENSER?

knappen "Åbn" i i3-logomenuen.

En i3LEARNHUB Site-licens giver dig mulighed for at standardisere i3LEARNHUB-softwaren på
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tværs af hele din skole eller dit distrikt, uanset hvilken hardware, du bruger.

FEEDBACK OG SUPPORT

HVAD ER DEFINITIONEN PÅ ET "SITE"?

i3LEARNHUB er under løbende udvikling. Hver dag stræber vi efter at forbedre og udvide

Et site defineres som en enkelt skole med 35 lærere på én placering, hvilket berettiger til en stor

softwarens funktioner for at gøre den så brugervenlig og interaktiv som muligt.

mængderabat.
HVAD KOSTER i3LEARNHUB SITE-LICENSER?

Derfor har vi brug for din mening. Har du fundet en fejl, eller har du en idé til et godt redskab til
vores software? Send os din feedback:

Kontakt din autoriserede i3-forhandler eller -distributør for at få flere oplysninger om priser.

http://www.i3learnhub.com/feedback

JEG HAR SKIFTET SKOLE OG SKAL OVERFØRE MIN i3LEARNHUB-KONTO TIL EN NY SKOLE,

Er der noget, der ikke virker som det skal, og kan du ikke løse problemet? Brug support-knappen

HVORDAN GØR JEG DET?

i i3LEARNHUB i i3-menuen til at kontakte din forhandler og få support!

Administratoren på din gamle skole kan ophæve forbindelsen af din konto gennem Administratormodulet. Din konto vil blive konverteret til en gratis konto, der ikke giver adgang til dine personlige
gemte filer.
Derefter skal du bede administratoren på din nye skole om at forbinde din konto til skolens Sitelicens. Du har nu igen adgang til dine lektioner.
Hvis din nye skole ikke har en i3LEARNHUB Premium Site-licens, kan du opgradere til en enkelt
Advantage- eller Premium-licens for at få adgang til dine filer, eller alternativt kan du overføre
dem til det offentlige i3LEARNHUB-fællesskab, der giver øjeblikkelig adgang fra en gratis konto.
KAN JEG BRUGE i3LEARNHUB TIL MINE MØDER?
Selvom funktionerne i i3LEARNHUB er særdeles velegnede til både undervisning og lokale møder
og fjernmøder og noteskrivning, er biblioteket rettet mod undervisning.
Hvis du ønsker en specifik virksomhedsløsning, kan du besøge www.i3meetinghub.com

PRODUKTINFORMATION
Find flere informationer om vores produkter på i3LEARNING-websiden:
www.i3-learning.com
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AUTORISERET FORHANDLER

WWW.I3-TECHNOLOGIES.COM
INFO@I3-TECHNOLOGIES.COM

