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Kapitel 1

MimioMobile
Når MimioMobile-applikationen bruges på en mobil enhed, kan lærere og elever samarbejde
gennem interaktive tavlelektioner. MimioMobile-applikationen kan anvendes alene med
MimioStudio-programmet eller kombineret med det interaktive MimioTeach-system og
andre MimioClassroom-produkter.
MimioMobile-applikationen fås til følgende enheder:
n

iPad® 2 eller nyere som kører iOS 5 eller nyere

n

iPhone® 4 eller nyere som kører iOS 5 eller nyere

n

iPod touch® 4. generation eller nyere som kører iOS 5 eller nyere

n

En mobil enhed som kører Android™ 3.0 (Honeycomb) eller nyere

MimioMobile kan både bruges af elever og lærere. Læreren kan overføre styringen af
skrivebordet til enhver af elevernes mobile enheder og dermed igangsætte gruppeaktiviteter.
På den måde kan alle elever med en mobil enhed deltage i en aktivitet samtidig. Eleverne
kan også bruge en mobil enhed med MimioMobile i stedet for en MimioVote-enhed.
Mobile enheder med MimioMobile-applikationen kan bruges sammen med den nye
MimioPad-tablet-pc.
Der er oplysninger om MimioPad-tablet-pc'en i brugervejledningen til MimioClassroom.
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Kapitel 2

Kom godt i gang
I de følgende afsnit er der oplysninger om hvordan man kommer i gang med at bruge
MimioMobile.
n

Installation af softwaren

n

Oprettelse af forbindelse til mobilenheder

Installation af softwaren
Inden du kan begynde at bruge MimioMobile, skal du gøre følgende:
n

Overfør og installer MimioStudio-programmet fra Mimio-webstedet på
www.mimio.com.

n

Installer MimioMobile-applikationen på lærerens mobile enhed og hver af elevernes
mobile enheder. MimioMobile-applikationen fås i Apple App Store℠ og Google Play™
Store.

Sådan aktiveres programmet

1. Gør et af følgende i MimioStudio Notesbog:
l

(Windows og Linux) Vælg Om MimioStudio i menuen Hjælp.

l

(Mac) Vælg Om MimioStudio i menuen Notesbog.

2. Vælg et af følgende under Installeret program:
l

MimioMobile – for at aktivere MimioMobile

l

MimioStudio – for at aktivere MimioStudio

3. Angiv licensnummeret til programmet i feltet Licensnummer.
4. Klik på OK for at aktivere programmet.

Oprettelse af forbindelse til mobilenheder
Når du har installeret MimioStudio-programmet og MimioMobile-applikationen, kan du
forbinde lærerens og elevernes mobile enheder til computeren.

Oprettelse af forbindelse til en lærers mobile enhed
Du kan hurtigt oprette forbindelse mellem en lærers mobile enhed og computeren vha.
MimioStudio-mobilindstillingerne.
Sådan forbindes lærerens mobile enhed

1. Gør et af følgende:
l

(Windows og Linux) Åbn MimioStudio Indstillinger.

l

(Mac) Åbn MimioStudio Præferencer.

2. Vælg

Mobil.
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3. Tryk på
på den mobile enhed for at starte MimioMobile.
4. Tryk på QR-scanning under Forbindelsesmetoder.
5. Tryk på QR-koden på den mobile enhed for at aktivere kameraet.
6. Tilpas den mobile enhed til QR-koden i MimioStudio for at scanne QR-koden.
Der oprettes forbindelse mellem enheden og computeren, og skrivebordet vises på den
mobile enhed.

Oprettelse af forbindelse til elevernes mobile enheder
Du kan forbinde elevernes mobile enheder vha. MimioStudio Klassestyring.
Sådan oprettes der forbindelse til en elevs mobile enhed

1. Gør et af følgende for at starte Klassestyring:
l

Klik på knappen Programmer,
Klassestyring.

l

(Windows) Højreklik på

l

(Linux) Højreklik på

, i MimioStudio Værktøjer, og vælg dernæst

på proceslinjen, og vælg så

Klassestyring.

i meddelelsesområdet, og vælg så

Klassestyring.

l (Mac) Klik på
på menulinjen, og vælg så
Klassestyring.
2. Vælg hvilken klasse, der skal oprettes forbindelse til enheden for, og klik så på Start
lektion.

3. Tryk på
på elevens enhed for at starte MimioMobile.
4. Tryk på QR-scanning under Forbindelsesmetoder.
5. Tryk på QR-koden på den mobile enhed for at aktivere kameraet.
6. Tilpas den mobile enhed til QR-koden i MimioStudio for at scanne QR-koden.
7. Tryk på navnet på den elev som bruger enheden, på den mobile enhed.
8. Tryk på Ja for at bekræfte valget.

Brug af Forbindelseshistorik
Når du opretter forbindelse mellem en mobil enhed og computeren, gemmes dine
forbindelser i MimioMobile-forbindelseshistorikken. Du kan hurtigt oprette forbindelse til
din mobilenhed igen ved hjælp af denne historik.
Forbindelser til anonyme klasser gemmes ikke i forbindelseshistorikken.
Sådan oprettes der forbindelse til en mobil enhed vha. forbindelseshistorikken

1. Tryk på
på den mobile enhed for at starte MimioMobile.
2. Tryk på Historik under Forbindelsesmetoder.
3. Vælg hvilken klasse- eller lærercomputer, der skal oprettes forbindelse til.
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Brug af Manuel forbindelse
Du kan manuelt oprette forbindelse fra din mobile enhed til computeren uden at scanne QRkoden ved at indtaste netværksoplysningerne.
Sådan oprettes der forbindelse til en mobil enhed manuelt

1. Tryk på
på den mobile enhed for at starte MimioMobile.
2. Tryk på Manuel under Forbindelsesmetoder.
3. Tryk på en af følgende indstillinger:
l

Lærer – for at oprette forbindelse til enheden som en lærerenhed

l

Elev – for at oprette forbindelse til enheden som en elevenhed

4. Indtast de nødvendige oplysninger, og tryk så på Opret forbindelse.
De nødvendige oplysninger til at oprette forbindelse som lærerenhed kan findes
under QR-koden i MimioStudio-mobilindstillingerne.
De nødvendige oplysninger til at oprette forbindelse som elevenhed kan findes
under QR-koden i Klassestyring.
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Kapitel 3

Brug af MimioMobile
Du kan læse mere om brugen af MimioMobile i de følgende afsnit.
n

Brug af genvejstasterne

n

Brug af Klassestyring

n

Brug af MimioStudio Samarbejde

n

Delt styring

n

Brug af MimioStudio Afstemning

Brug af genvejstasterne
Der er genvejstaster øverst på den mobile enheds aktive område. Disse taster er altid
tilgængelige på lærerens enhed, men er kun tilgængelige på en elevs enhed når læreren har
givet eleven ret til at styre skrivebordet. Der er flere oplysninger om at dele styringen af
skrivebordet i Delt styring.
Med disse genvejstaster har du hurtig adgang til funktioner i MimioStudio-softwaren.
Markeringsværktøj

Gentag

Pen

Værktøjer

Overstregningstusch

Skærmkommentarer

Viskelæder

Tekstværktøj

Klip

MimioVote

Kopiér

MimioView

Sæt ind

Styring

Fortryd

Start

Der er flere oplysninger om disse funktioner i brugervejledningen til MimioClassroom.
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Brug af Klassestyring
Med MimioStudio Klassestyring kan du se forbindelsesoplysninger om mobile enheder,
forbinde elevernes mobile enheder og føre protokol.
Der er oplysninger om at forbinde elevernes enheder i Forbindelse af elevernes mobile
enheder.
I nedenstående tabel kan du se hvordan du kan starte Klassestyring.
Hvis du starter fra...

skal du...

Proceslinjen (Windows)
Meddelelsesområdet
(Linux)

Højreklik på

Menulinjen (Mac)

Klik på

MimioStudio Værktøjer

Klik på knappen Programmer,

, og vælg så

, og vælg så

Klassestyring.

Klassestyring.
, og vælg dernæst

Klassestyring.

Sådan vises forbindelsesoplysningerne

1. Vælg hvilken klasse der skal vises, og klik så på Start lektion.
2. Hvis du skal bruge forbindelsesoplysningerne til fejlfinding, skal du klikke på Vis
detaljer under QR-koden.

Brug af MimioStudio Samarbejde
Du kan bruge en mobil enhed sammen med MimioMobile til at gennemføre
gruppeaktiviteter. Skærmen inddeles automatisk i individuelle arbejdsområder, afhængigt af
hvor mange af elevernes mobile enheder der er sluttet til computeren.
Du kan bruge Samarbejde på to forskellige måder.
n

Quick Samarbejde – der vises en tom side for hver elev

n

SamarbejdeQuick Notesbog – der vises en tom side for hver elev

I nedenstående tabel kan du se hvordan du kan starte Samarbejde.
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Brug af MimioStudio Samarbejde

Hvis du starter fra...

skal du...

Proceslinjen (Windows)
Meddelelsesområdet
(Linux)

Højreklik på

Menulinjen (Mac)

Klik på

MimioStudio Værktøjer

Klik på knappen Programmer,
Samarbejde.

, og vælg så

, og vælg

Quick Samarbejde.

Quick Samarbejde.
, og vælg dernæst

Quick

Gør et af følgende:
MimioStudio Notesbog

n
n

Klik på knappen Samarbejde, .
Vælg
Samarbejde i menuen Værktøjer.
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Maksimering af et arbejdsområde
Du kan maksimere en elevs arbejdsområde for at fremhæve elevens arbejde over for hele
klassen.
Sådan maksimerer du et arbejdsområde

Maksimer ved at klikke på
nederst i arbejdsområdet.
Det valgte arbejdsområde vises i fuld skærm.
Klik på

for igen at vise alle arbejdsområder.

Brug af Samarbejde-værktøjslinjen
Når læreren starter Samarbejde, visesSamarbejde-værktøjslinjen på elevernes mobile enheder.
Eleverne bruger værktøjerne på værktøjslinjen til at tegne og skrive i deres arbejdsområde .
Markeringsværktøj
Du bruge markeringsværktøjet til at vælge og flytte
elementer.
Pen
Du kan vælge linjefarven og -bredden.

Overstregningstusch
Du kan vælge linjefarven og -bredden.

Viskelæder
Du kan vælge linjebredden.

Når læreren afslutter Samarbejde, arkiveres hver elevs arbejdsområde automatisk som en
separat MimioStudio Notesbog-side i mappen Samarbejdssessioner i MimioStudio Galleriet.

Delt styring
Du kan overføre styringen af skrivebordet til enhver af elevernes mobile enheder der er
aktiv.
Sådan deler du styringen

1. Gør et af følgende:
l

Klik på knappen Programmer,

, og vælg dernæst

Styring.

Tryk på
på lærerens mobile enhed.
2. Vælg den af elevernes mobile enheder som du vil overføre styringen til.
l

Brug af MimioStudio Afstemning
En elevs mobile enhed med MimioMobile kan bruges sammen med MimioStudio
Afstemning. Elevens mobile enhed kan bruges i stedet for en MimioVote-afstemningsenhed.
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Brug af MimioStudio Afstemning

Når læreren starter en afstemning, vises svarmulighederne på elevens mobile enhed.
Der er flere oplysninger om MimioStudio Afstemning i brugervejledningen til
MimioClassroom.
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Kapitel 4

Sådan får du hjælp
Sådan kontaktes Mimio
Mimio har et websted, hvor der ydes support til MimioClassroom-produkter. Desuden kan
man ringe til Mimios tekniske supportafdeling.
Websted: www.mimio.com
Telefonnummer: (877) 846-3721
I supportafsnittet på vores websted på www.mimio.com kan du se, hvordan du kan kontakte
os via e-mail.

Tilbagemeldinger om dokumentation
Vi arbejder hele tiden på at sikre at dokumentationen til vores produkter er af den højeste
kvalitet. Derfor vil vi gerne høre din mening. Du må meget gerne sende os kommentarer og
forslag til den elektroniske hjælp, de trykte vejledninger og PDF-filerne.
Du bedes medtage følgende oplysninger i dine kommentarer:
n

Produktets navn og versionsnummer

n

Type dokument: trykt vejledning, PDF-fil eller elektronisk hjælp

n

Emnets titel (i den elektroniske hjælp) eller sidetallet (i trykte vejledninger og PDFfiler)

n

En kort beskrivelse af indholdet (fx at gennemgangen af en procedure ikke er korrekt, at
noget er uklart, at noget bør uddybes osv.)

n

Forslag til hvordan dokumentationen kan rettes eller forbedres

Vi vil også gerne have forslag til emner som du gerne vil have dækket i dokumentationen.
Du kan sende dine kommentarer og forslag pr. e-mail til:
documentation@mimio.com
Denne e-mail-adresse er kun beregnet til at sende kommentarer om dokumentationen. Hvis
du har tekniske spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice.
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