הוראות הורדת תוכנת - ActivInspire
מאתר  – Promethean Planetגרסה מלאה כולל הורדת משאבים
הרשמה (חד פעמית) לאתר
יצירת שם וסיסמא אישיים באתר יאפשרו לכם הורדת תוכנה ואלפי מערכים ומשאבים ,בנושאים שונים וללא תשלום.
אם נרשמתם בעבר ,לחצו על  sign inמימין למעלה והכניסו את השם והסיסמא האישיים שלכם .אם לא נרשמתם עדיין,
הרשמו לפי הוראות אלה -
 .1לחצו על הקישור הבא http://www.prometheanplanet.com/en -
 .2לחצו על הקישור  Registerלמעלה מימין .בחלון שייפתח ,מלאו את הפרטים שלכם (אין צורך למלא את השדה
 .(membership codeלסיום לחצו על כפתור .Register now
אם קיימים כבר שם וסיסמא ,הכניסו אותם (בקישור  sign inמימין למעלה) ,ועברו לשלב הורדת התוכנה.
הורדת התוכנה
 .3לחצו על הקישור  Supportבפס התפריט העליון.
 .4לחצו על  Download ActivInspireמימין -
 .5בחרו בשפה – עברית.
 .6במסך הבא שנפתח לחצו על טאב 'הורדה' בחלק העליון של הדף.
יש להוריד ולשמור  2קבצים .קובץ משאבים ואז קובץ התקנה.
לאחר שמירת שני הקבצים ,יש להריץ את קובץ ההתקנה ראשון ,ראו סעיף  ,9ורק אח"כ לבצע יבוא משאבים.

 .7שמירת קובץ המשאבים  -במסך שנפתח לחצו על הכפתור הכחול 'חבילת משאבים של ActivInspireעבור
מערכות  .'Windowsבחרו באפשרות  Saveושמרו את קובץ המשאבים על שולחן
העבודה או במקום אחר שתבחרו.
במידה ותהליך ההורדה לא מתחיל באופן אוטומטי ,לחצו על המשפט 'לחץ כאן אם
ההורדה לא מתחילה אוטומטית'.
 .8שמירת קובץ ההתקנה  -בטאב 'הורדה' (סעיף  )6לחצו על הכפתור האדום 'הורדה' ,להורדת קובץ התקנת
התוכנה ,במערכת ההפעלה הרצויה (.)Windows
 ייפתח חלון של מילוי טופס .מלאו רק שדות חובה שלצידם כוכבית ,בסיום לחצו על הכפתור 'שלח טופס'.
 המתינו עד שיתחלף המסך ותופיע אפשרות שמירת הקובץ .במידה ותהליך ההורדה לא מתחיל באופן
אוטומטי ,לחצו על המשפט 'לחץ כאן אם ההורדה לא מתחילה אוטומטית'.
 בחרו באפשרות  Saveושמרו את קובץ ההתקנה על שולחן העבודה או במקום אחר שתבחרו.
 .9בסיום הורדת הקובץ לחצו על ' 'Runכדי להתחיל בהתקנת התוכנה (הרצת קובץ ההתקנה) .בחלון הבא לחצו על
' 'Runוהמשיכו בהתקנה (כפתורי .)Next
לאחר ההתקנה
 .1הפעילו את התוכנה מתוך האייקון " "ActivInspireשעל שולחן העבודה או מתוך תפריט -
התחל תוכניות ← .ActivInspire ← ActivInspire ← Activ Software
 .2חלון ראשוני  -מספר סידורי
בעת הפעלת התוכנה בפעם הראשונה ,יופיע חלון חד פעמי 'הסכם רשיון' (ראה צילום).

א .יש למלא את שם המשתמש ושם בית הספר (ארגון).
ב .בשדה "מספר סידורי" יש למלא את המספר הסידורי של ביה"ס.
(מופיע במדבקה על דיסק התוכנה שקיבל בית הספר)
ג .יש לסמן את תיבת הסימון ' -אני מקבל/ת את תנאי הרשיון'.
ד .לסיום ללחוץ על 'אישור' ובחלונית הבאה על 'המשך'.

יבוא משאבים לתוכנה
משאבים הם עזרים מגוונים עבור יצירת חומרי לימוד ,כגון תמונות ,אנימציות ,רקעים ,תבניות וכו' .לאחר תהליך יבוא
המשאבים ,ניתן להשתמש במשאבים מתוך סייר המשאבים ,בחלונית סיירים שבתוכנה (בתפריט :הצג-סיירים).
כדי לייבא את קובץ המשאבים שנשמר (סעיף  ,)6לחצו בתפריט התוכנה על 'קובץ ← יבוא ← חבילת משאבים אל
משאבים משותפים'.
א .בחלון שנפתח בחרו במיקום בו שמרתם את קובץ המשאבים.
ב .סמנו את הקובץ ולחצו על 'פתח'.
תמיכה טכנית
נשמח לעזור בכל שאלה .טל'  03-6878989שלוחה  . 418או neta@brainpop.co.il ; 052-5673306

