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Chapitre 1

MimioMobile
Yeni MimioMobile ile öğretmenler ve öğrenciler, interaktif tahta derslerini kullanarak
birlikte çalışabilir. MimioMobile, MimioStudio yazılımıyla tek başına veya MimioTeach
interaktif sistemi ya da diğer MimioClassroom ürünleriyle birlikte kullanılabilir.
MimioMobile uygulaması aşağıdaki cihazlarda kullanılabilir:
n

iPad® 2 veya üzeri, iOS 5 veya üzeri sürümle çalışan

n

iPhone® 4 veya üzeri, iOS 5 veya üzeri sürümle çalışan

n

iPod touch® 4. nesil veya üzeri, iOS 5 veya üzeri sürümle çalışan

n

Android™ 3.0 (Honeycomb) veya üzeri sürümle çalışan mobil cihaz

MimioMobile hem öğrenciler hem öğretmenler tarafından kullanılabilir. Öğretmen, masaüstü
kontrolünü herhangi bir öğrenci mobil cihazına aktarabilir ve tüm öğrencilerin bir aktiviteye
eşzamanlı olarak katılabilmesi için grup aktiviteleri başlatabilir. Öğrenciler MimioVote
yerine MimioMobile uygulaması yüklü bir mobil cihaz kullanabilir.
MimioMobile uygulamasının yüklü olduğu mobil cihazlar, yeni MimioPad tabletle
birlikte kullanılabilir.
MimioPad tablet hakkında daha fazla bilgi için, MimioClassroom Kullanım Kılavuzuna
bakınız.
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Chapitre 2

Başlangıç
MimioMobile kullanmaya başlama hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bölümleri
gözden geçirin.
n

Yazılımı Yükleme

n

Mobil Cihazları Bağlama

Yazılımı Yükleme
MimioMobile kullanmaya başlamak için, öncelikle aşağıdaki işlemleri yapmalısınız:
n

MimioStudio yazılımını Mimio web sitesinden yükleyin ve kurun: www.mimio.com.

n

MimioMobile uygulamasını öğretmen mobil cihazına ve her bir öğrenci mobil cihazına
yükleyin. MimioMobile uygulamasına, Apple App Store'dan℠ ve Google Play™
Store'dan erişilebilir.

Yazılımı etkinleştirmek için

1. MimioStudio Defter'dan aşağıdakilerden birini yapın:
l

(Windows ve Linux) Yardım menüsünden MimioStudio Hakkında'yı seçin.

l

(Mac) Defter menüsünden MimioStudio Hakkında'yı seçin.

2. Kurulu Yazılım bölümünden aşağıdakilerden birini seçin:
l

MimioMobile - MimioMobile etkinleştirmek için

l

MimioStudio - MimioStudio etkinleştirmek için

3. Yazılım lisans numarasını Lisans Numarası kutusuna girin.
4. Yazılımı etkinleştirmek için Tamam düğmesine tıklayın.

Mobil Cihazları Bağlama
MimioStudio yazılımını ve MimioMobile uygulamasını yükledikten sonra, öğretmen ve
öğrenci mobil cihazlarını bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

Öğretmen Mobil Cihazını Bağlama
MimioStudio Mobil Ayarları ve Tercihlerini kullanarak bir öğretmen mobil cihazını
bilgisayarınıza hızlıca bağlayabilirsiniz.
Öğretmen mobil cihazını bağlamak için

1. Aşağıdakilerden birini yapın:

2.

l

(Windows ve Linux) MimioStudio Ayarlarını başlatın.

l

(Mac) MimioStudio Tercihlerini başlatın.
Mobil'i seçin.
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Başlangıç

3. Mobil cihazınızda
düğmesine basarak MimioMobile uygulamasını başlatın.
4. Bağlantı Yöntemleri altında QR tara'ya basın.
5. Kamerayı başlatmak için mobil cihazda QR kodu resmine basın.
6. QR kodunu taramak için cihaz ekranındaki kılavuzları MimioStudio'daki QR kodu ile
hizalayın.
Cihazınız bilgisayarınıza bağlanır ve mobil cihazınızda masaüstü görüntülenir.

Öğrenci Mobil Cihazlarını Bağlama
MimioStudio Sınıf Yöneticisini kullanarak öğrenci mobil cihazlarını bağlayabilirsiniz.
Bir öğrenci mobil cihazını bağlamak için

1. Sınıf Yöneticisini başlatmak için aşağıdakilerden birini yapın:
l

MimioStudio Araçlar'dan Uygulamalar düğmesine
Sınıf Yöneticisi seçeneğini seçin.

l

(Windows) Görev çubuğundan
Sınıf Yöneticisi'ni seçin.

l

(Linux) Bildirimler alanından
Sınıf Yöneticisi'ni seçin.

l

(Mac) Görev çubuğundan
Sınıf Yöneticisi'ni seçin.

tıklayın ve ardından

simgesine sağ tıklayın ve ardından
simgesine sağ tıklayın ve ardından

simgesine sağ tıklayın ve ardından

2. Cihazların bağlanacağı sınıfı seçin ve ardından Ders Başlat'a tıklayın.
3. MimioMobile başlatmak için öğrenci cihazında
4. Bağlantı Yöntemleri altında QR tara'ya basın.

simgesine tıklayın.

5. Kamerayı başlatmak için mobil cihazda QR kodu resmine basın.
6. QR kodunu taramak için cihaz ekranındaki kılavuzları MimioStudio'daki QR kodu ile
hizalayın.
7. Mobil cihazda, cihazı kullanarak öğrencinin adını seçin.
8. Seçimi onaylamak için Evet düğmesine basın.

Bağlantı Geçmişini Kullanma
Bir mobil cihazı bir bilgisayara bağladığınızda, önceki bağlantılarınız MimioMobile
bağlantı geçmişine kaydedilir. Mobil cihazınıza hızlı bir şekilde bağlanmak için bu geçmişi
kullanabilirsiniz.
İsimsiz sınıflara bağlantılar, bağlantı geçmişine kaydedilmez.
Bağlantı geçmişini kullanarak mobil cihazınızı bağlamak için

1. Mobil cihazınızda
düğmesine basarak MimioMobile uygulamasını başlatın.
2. Bağlantı Yöntemleri altında Geçmiş'e basın.
3. Bağlanılacak sınıf ve öğretmen bilgisayarını seçin.

4

Mobil Cihazları Bağlama

Manuel Bağlantıyı Kullanma
QR kodunu taramadan, ağ bilgilerinizi girerek mobil cihazınızı bilgisayarınıza manuel
olarak bağlayabilirsiniz.
Mobil cihazınızı manuel olarak bağlamak için

1. Mobil cihazınızda
düğmesine basarak MimioMobile uygulamasını başlatın.
2. Bağlantı Yöntemleri altında Manuel'e basın.
3. Aşağıdakilerden birine basın:
l

Öğretmen - cihazı Öğretmen cihazı olarak bağlamak için.

l

Öğrenci - cihazı Öğrenci cihazı olarak bağlamak için.

4. Gereken bilgileri girin ve Bağlan'a tıklayın.
Öğretmen cihazı olarak bağlanmak için gereken bilgiler, MimioStudio Mobil
Ayarlar/Tercihler kısmında QR kodu altında bulunabilir.
Öğrenci cihazı olarak bağlanmak için gereken bilgiler, Sınıf Yöneticisinde QR kodu
altında bulunabilir.
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Chapitre 3

MimioMobile Kullanımı
MimioMobile kullanma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki konuları inceleyebilirsiniz.
n

Kısayol Tuşlarını Kullanma

n

Sınıf Yöneticisini Kullanma

n

MimioStudio İşbirliği Kullanımı

n

Kontrolü Paylaşma

n

MimioStudio Oylama Kullanımı

Kısayol Tuşlarını Kullanma
Mobil cihazın aktif alanının üst kısmına sıralanmış kısayol tuşları bulunmaktadır. Bu tuşlar
her zaman öğretmen cihazında bulunur ancak sadece öğretmen öğrenciye masaüstünün
kontrolünü verdiğinde öğrenci cihazında kullanılabilir. Masaüstünü paylaşma hakkında
daha fazla bilgi için Kontrolü Paylaşma bölümüne bakınız.
Kısayol tuşları, MimioStudio yazılımındaki özelliklere hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar.
Seçim Aracı

Tekrarla

Kalem

Araçlar

Fosforlu Kalem

Ekran Açıklaması

Silgi

Metin Aracı

Kes

MimioVote

Kopyala

MimioView

Yapıştır

Kontrol

Geri al

Başlat

Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için, MimioClassroom Kullanım Kılavuzuna
bakınız.
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MimioMobile Kullanımı

Sınıf Yöneticisini Kullanma
MimioStudio Sınıf Yöneticisini kullanarak, öğrenci cihazı bağlantı bilgilerini
görüntüleyebilir, öğrenci mobil cihazlarını bağlayabilir ve yoklama alabilirsiniz.
Öğrenci cihazlarını bağlama hakkında bilgi için Öğrenci Mobil Cihazlarını Bağlama
bölümüne bakınız.
Aşağıdaki tabloda, Sınıf Yöneticisine erişmek için çeşitli yollar görülmektedir.
Başlatma konumu

Yapılacak işlem

Görev çubuğu (Windows)
Bildirim alanı (Linux)

simgesine sağ tıklayın ve ardından

Sınıf Yöneticisi'ni seçin.

Menü çubuğu (Mac)

simgesine sağ tıklayın ve ardından

Sınıf Yöneticisi'ni seçin.

MimioStudio Araçlar

Uygulamalar düğmesine
seçeneğini seçin.

tıklayın ve ardından

Sınıf Yöneticisi

Bağlantı bilgilerini görüntülemek için

1. Görüntülenecek sınıfı seçin ve ardından Ders Başlat'a tıklayın.
2. Sorun giderme için bağlantı bilgileri gerekirse, QR kodu altında Ayrıntıları Göster'e
tıklayın.

MimioStudio İşbirliği Kullanımı
MimioMobile ile bir mobil cihaz kullanarak bir grup aktivitesi gerçekleştirebilirsiniz.
Bilgisayarınıza bağlanan öğrenci mobil cihazı sayısına bağlı olarak ekran otomatik olarak
ayrı çalışma alanlarına bölünür.
İşbirliği iki şekilde kullanılabilir.
n

Hızlı İşbirliği - her bir öğrenci için boş bir sayfa görüntüler.

n

İşbirliği - her bir öğrenci için mevcut Defter sayfasını görüntüler.

Aşağıdaki tabloda, İşbirliği'e erişmek için çeşitli yollar görülmektedir.
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MimioStudio İşbirliği Kullanımı

Başlatma konumu

Yapılacak işlem

Görev çubuğu (Windows)
Bildirim alanı (Linux)

simgesine sağ tıklayın ve ardından
seçin.

Menü çubuğu (Mac)

MimioStudio Araçlar

simgesine tıklayın ve ardından
Uygulamalar düğmesine
seçeneğini seçin.

Hızlı İşbirliği uygulamasını

Hızlı İşbirliği uygulamasını seçin.

tıklayın ve ardından

Hızlı İşbirliği

Aşağıdakilerden birini yapın:
MimioStudio Defter

n
n

İşbirliği düğmesine
Araçlar menüsünden
seçin.

tıklayın.
MimioStudio İşbirliği uygulamasını
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MimioMobile Kullanımı

Çalışma Alanını Büyütme
Sınıf için bir çalışma alanını vurgulamak amacıyla bir öğrenci çalışma alanını
büyütebilirsiniz.
Bir çalışma alanını büyütmek için

Ekranı kaplamak için çalışma alanının en altındaki
simgesine tıklayın.
Seçilen çalışma alanı, tam ekran modunda görüntülenir.
Tüm çalışma alanlarını görüntülemeye geri dönmek için

simgesine tıklayın.

İşbirliği Araç Çubuğunu Kullanma
Öğretmen İşbirliği cihazını başlattığında, her bir öğrenci mobil cihazında İşbirliği araç
çubuğu görüntülenir. Öğrenciler, çalışma alanına yazı yazmak ve çizim yapmak için araç
çubuğundaki mevcut araçları kullanır.
Seçim aracı
Seçim aracını kullanarak öğeleri seçebilir ve taşıyabilirsiniz.
Kalem
Çizgi rengi ve genişliğini seçebilirsiniz.

Fosforlu Kalem
Çizgi rengi ve genişliğini seçebilirsiniz.

Silgi
Çizgi genişliğini seçebilirsiniz.

İşbirliği'den çıktığınızda, her bir öğrencinin çalışma alanı MimioStudio Galeri içindeki
İşbirliği Oturumları klasöründe ayrı bir MimioStudio Defter sayfası olarak arşivlenir.

Kontrolü Paylaşma
Masaüstü kontrolünü herhangi bir aktif öğrenci mobil cihazına aktarabilirsiniz.
Kontrolü paylaşmak için

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
l

Uygulamalar düğmesine

tıklayın ve ardından

Kontrol seçeneğini seçin.

Öğretmen mobil cihazında
düğmesine basın.
2. Kontrolü devredeceğiniz öğrenci cihazına tıklayın.
l

MimioStudio Oylama Kullanımı
MimioMobile uygulamasına sahip bir öğrenci mobil cihazı MimioStudio Oylama ile
kullanılabilir. Öğrenci mobil cihazı, MimioVote oylama ünitesi yerine kullanılabilir.
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MimioStudio Oylama Kullanımı

Öğretmen bir Oylama aktivitesi başlattığında, cevap seçenekleri öğrenci mobil cihazında
görüntülenir.
MimioStudio Oylama hakkında daha fazla bilgi için, MimioClassroom Kullanım
Kılavuzuna bakınız.
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Chapitre 4

Yardım
Mimio ile İletişim Kurma
Mimio, MimioClassroom ürünleri için destek sağlayan bir internet web sitesine sahiptir.
Ayrıca Mimio’nun Teknik Destek bölümüne telefonla ulaşabilirsiniz.
Web site: www.mimio.com
Telefon: (877) 846-3721
Bizimle e-posta ile irtibat kurmak için www.mimio.com web sitemizin Destek bölümünü
ziyaret edin.

Dokümantasyon Geri Bildirimi
Ürünlerimiz için en yüksek nitelikli belgeleri hazırlamak amacıyla sürekli çalışmaktayız.
Görüşleriniz bizim için önem taşımaktadır. Online Yardım, basılı veya PDF halindeki
kitapçıklarla ilgili yorum veya tavsiyelerinizi bize gönderebilirsiniz.
Görüşlerinizle birlikte aşağıdaki bilgileri de iletmenizi rica ederiz:
n

Ürün adı ve sürüm numarası

n

Doüman türü: basılı kitapçık, PDF dosyası veya online Yardım

n

Konu başlığı (online Yardım için) veya sayfa numarası (basılı veya PDF kitapçıklar
için)

n

İçeriğin kısa açıklaması (yanlış adım adım talimatlar, açıklama gereken bilgiler, daha
ayrıntılı bilgiye gereksinim duyulan alanlar vb. gibi)

n

Dokümanın nasıl düzeltilebileceği veya iyileştirilebileceğiyle ilgili öneriler

Dokümanlarımızda ele alınmasını istediğiniz başka konulara ilişkin önerilerinize de açığız.
Geri bildiriminizi iletebileceğiniz e-posta adresimiz:
documentation@mimio.com
Bu e-posta adresinin sadece belgelere ilişkin görüşler için kullanıldığını belirtmek isteriz.
Teknik sorularınız için, lütfen Müşteri Hizmetleri birimimize başvurun.
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