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InterwriteBoard – Guia de Iniciação

Introdução
O InterwriteBoard – Guia de Iniciação destina-se aqueles que pretendem obter um guia com as
funções essências do Workspace 7.03 para os quadros interactivos InterwriteBoard.
Inicia-se como um esquema exemplificativo das ligações do quadro, seguindo-se o
funcionamento da caneta interactiva.
Segue-se a descrição de como interage directamente com as aplicações, isto é, a forma de
adicionar as suas anotações directamente no slide, documento ou folha de cálculo.
No capítulo seguinte surge a explicação das funcionalidades de como interagir directamente
com o computador a partir do Interwrite Board, dos Interwrite Pads e de um Interwrite Panel.
O último capítulo refere a possibilidade de utilizar o InterwriteBoard como quadro branco.
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Antes de iniciar
1) Ligue o computador (3 – figura 1);
2) Conecte o cabo usb (2 – figura 1) à porta usb do computador e o controlador (4 –
figura 1) em (1 – figura 2);
3) Ligue o quadro no controlador (4 – figura 1) em (1 – figura 2).

Figura 1

Figura 2

Dica:
Se porventura surgirem problemas com a conexão aconselha-se a que desligue o quadro,
remova o cabo usb do computador e volte a repetir todo processo.

Caneta interactiva

Figura 3

1)
2)
3)
4)

Ponta interactiva
Botão esquerdo do rato
Botão direito do rato
Botão de interacção

Dica:
Para activar a funcionalidade de apagador pressione o botão 2 (botão esquerdo do
rato) da caneta e esta activa automaticamente a função de apagador.
Para utilizar como quadro
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Interagir directamente com as aplicações
Para interagir directamente com as aplicações do Microsoft Office: PowerPoint, Word e Excel
escolha a opção modo Escritório. Em vez de fazer anotações numa captura de ecrã de um slide
de PowerPoint, numa página de um documento Word ou numa folha de cálculo do Excel, pode
utilizar o modo Escritório para adicionar as suas anotações directamente no slide, documento
ou folha de cálculo. As anotações tornam-se parte do ficheiro de aplicação original e não serão
guardadas como uma página num ficheiro do Workspace.

Para iniciar
Clique no InterWrite Icon
no Windows System Tray, na barra de tarefas e
selecciona
2) Escolha a opção Modo Escritório no Device Manager (Figura 4)
1)

Figura 4
3)

Surge a seguinte barra de ferramentas
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Menu modo de escritório, …
Alterna entre o Modo anotação e o Modo Rato
Ferramenta Caneta, para escrever ou desenhar, …
Ferramenta para marcar itens na página actual, …
Ferramenta para apagar anotações
Ferramenta para Digitar texto,…
Ferramenta para adicionar carimbos,…
Ferramenta para seleccionar objectos,…
Navega para a página anterior
Navega para a página seguinte
Inicia a aplicação seleccionada
Permite inserir anotações
Insere as anotações seleccionadas
Permite inserir um diapositivo em branco (apenas em PowerPoint)
Guarda o actual ecrã com anotações (apenas em PowerPoint)
Limpa todas as anotações no ecrã actual
Elimina as anotações seleccionadas
Permite inserir uma pergunta de avaliação rápida
Sair do Modo de Escritório
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Interagir directamente com o computador
Para interagir directamente com o computador a partir do Interwrite Board, dos Interwrite
Pads e de um Interwrite Panel, enquanto cada aspecto dessa interacção é projectado no
Interwrite Board ou em qualquer outra superfície de projecção, num local da sala visível por
todos, utilize o modo Interactivo é o modo de funcionamento primário do Interwrite
Workspace. Através de uma caneta Interwrite electrónica é utilizada no Interwrite Board, no
Interwrite Pad ou no Interwrite Panel como um rato (Modo rato) para executar aplicações e
abrir ficheiros. Ou é utilizada como uma ferramenta de anotação para escrever notas,
desenhar e digitar texto (Modo anotação). Irá utilizar o extenso conjunto de ferramentas
Interwrite e a funcionalidade do software Interwrite Workspace conforme for necessário na
sua apresentação.

Para iniciar
Clique no InterWrite Icon
no Windows System Tray, na barra de tarefas e
selecciona
2) Escolha a opção Modo Interactivo no Device Manager (Figura 5)
1)

Figura 5
3)

Surge a seguinte barra de ferramentas
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Minimizar a barra de ferramentas
Abre o menu do workspace, …
Alterna entre o modo de anotação e o modo rato
Permite seleccionar objectos na página actual,…
Caneta, para escrever o desenhar,…
Caneta multi-colorida, para desenhar linhas coloridas,…
Permite apagar objectos na página da janela de anotações
Ferramenta para desenhar formas,…
Ferramenta que permite desenhar linhas na página da janela de
anotações
Ferramenta para adicionar texto,…
Anula a última operação efectuada
Elimina os objectos seleccionados
Adiciona uma página em branco ao ficheiro de apresentação
Adiciona uma página com linhas e grelhas ao ficheiro de
apresentação
Adiciona uma página de imagens ao ficheiro de apresentação
Captura o ecrã
Navega para a página anterior da apresentação
Navega para a página seguinte da apresentação
Permite ordenar as páginas a partir das miniaturas das páginas
Permite guardar a apresentação
Abre o menu caixa de ferramentas
Permite inserir uma pergunta de avaliação rápida
Sair do Modo de Interactivo
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Como quadro branco
A partir da utilização do modo Quadro branco, é um funcionamento rápido e simples que
requer apenas um Interwrite Board e um computador. Quando o modo Quadro branco é
executado, os seus desenhos, notas, cálculos — tudo o que escreveu no Interwrite Board com
a(s) caneta(s) marcadora(s) electrónica(s) Interwrite — são capturados e guardados num
ficheiro como páginas, fornecendo-lhe, assim, um registo completo da palestra, reunião ou
sessão de formação. Pode utilizar a ferramenta Ordenador de páginas do Workspace para
verificar, seleccionar, ordenar e eliminar as páginas do ficheiro. Em seguida, o ficheiro pode ser
impresso ou guardado numa variedade de formatos, incluindo PDF, para uma distribuição
electrónica.

Para iniciar
Clique no InterWrite Icon
no Windows System Tray, na barra de tarefas e
selecciona
2) Escolha a opção Modo quadro branco no Device Manager (Figura 6)
1)

Figura 6
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