
 Hurtigguide for ikonene i Workspace   
 
 
 

 

 
Minimer meny 

 

Interwrite meny. Innstillinger av verktøy, fil, lagre etc. 

 
Mus modus – brukes for å bytte mellom 
tegne/skrive modus og pc modus  

Utvalg – verktøy for å velge, markere, flytte det du har 
skrevet/tegnet 

 
Penn – brukes for å skrive / tegne på tavlen 

 

Marker – brukes for å merke/utheve for eksempel tekst. 

 
Viskelær 

 

Former – tegne figurer fra stjerner til firkanter 

 
Linje – tegne rette piler 

 

Tekst – brukes for å sette inn skrevet tekst fra tastaturet 
i en Blank side. 

 
Angre – gjør om det siste du har gjort. Kan 
trykkes flere ganger  

Slett alt på siden. Hvis du først bruker utvalg verktøy og 
merker noe bli kun dette slettet. 

 
Blank side – lager ny blank side 

 

Rutenett side – lager ny tom rutenett side eller linjeark 
avhengig av hva du har valgt i innstillinger for 
rutenettside 

 
Galleri – her kan du hente mellom 3-4.000 
bilder / flashfiler.  

Foto opptak – denne bruker du for å for eksempel fange 
et bilde fra internett og ta med deg dette inn på en tom 
side 

 
Bla venstre – brukes for å bla til foregående 
side  

Bla høyre – brukes for å bla til neste side. 

 
Sidesortering – får opp liste over alle tavle 
bildene du har jobbet med siden sist du startet 
programmet 

 

Lagre - Alt du gjør på tavlen blir midlertidig lagret, når 
du trykker på denne blir det du har gjort lagret til en fil. 

 
Verktøyboks – når du klikker på denne får du 
opp alle tilgjengelige verktøy som ikke er 
fremme på standard menyen 

 

PRS – Sette inn spørsmål på et tavlebilde (dette gjelder 
kun hvis du har mentometer- knapper fra Interwrite.) 

 
Avslutt – avslutter interwrite workspace 

 

Flerfarge penn - skriver med flere farger 

 
Bildepenn – skriver med bilder 

 

Frihåndsform – retter ut linjer og lager sirkler, firkanter 
osv. 

 
Flashfiler – åpne flashfiler 

 
Stempler – for hver gang du trykker ned pennen 
kommer valgt stempel på tavlen 

 
Lydfil – sette inn lydfil på side 

 
Videofil – sette inn videofil på side 

 
Panorere – hvis siden er større enn tavlen 
kan vise samtidig brukes denne for å 
flytte siden rundt. 

 
Zoom – forstørre  

 
Lag duplikatside av siden du står på 

 
Kalenderside – lag en kalenderside 

 
Bilde side – lag en bildeside 

 
Spotlight – viser kun et ”spot” av siden du er på 

 
Tastatur på skjermen 

 
Kalibrer – brukes for å kalibrere tavle og skjerm 

 
Side opp 

 
Side ned 

 
Gardin – brukes for å dekke til bakgrunn 
og presentere informasjon bit for bit.  

Sett inn medium – brukes til å sette inn bilde på en 
side f.eks i forbindelse med forberedelse av 
materiale. 

 
Øktbehandling – brukes for å låse / låse 
tilgangen hvis du har skriveplate  

Enhetsbehandling – her finner du en oversikt over 
hva slags interwrite produkter du har tilkoblet 

 
Gjør om – brukes nå du har brukt angre 
knappen og ønsker å gjøre om dette.  

Innstillinger – brukes for å endre innstillinger i 
interwrite workspace programmet 

 
Gjenkjenning av frihåndstekst – med 
dette verktøyet kan du skrive en tekst å få 
gjort om teksten til trykte tall og 
bokstaver rett inn i Microsoft Excel, 
word, powerpoint. 

 
Innspilling / avspilling – brukes for å gjøre et 
opptak av hva du gjør på tavlen og lagre dette som 
en AVI fil for avspilling senere. 

 
Eksporter tavlene til en PDF fil 

 
Eksporter og send som PDF fil 

 
Koblingslogg 

 
Nytt utskriftsformat – lage ny side med flere 
undervalg. 

 

Menyen nedenfor til venstre er Interwrite Workspace meny med alle tilgjengelige verktøy. 


