Komme i gang med

MICROSOFT
WHITEBOARD ONLINE
Microsoft Whiteboard har endret utseende og åpnes nå i nettleser.
Også når du åpner via Windows Ink. tar Whiteboard deg til nettversjonen - eller til den
nye installerte appen med samme utseende. Her tar vi deg gjennom de viktigste
funksjonene i "nye" Microsoft Whiteboard.

Oversikt
Til Office 365
Rediger navn på whiteboarden

Innstillinger/eksport/bakgrunner

Hjem (whiteboardoversikt)
Mus/flytte/skalere

Del

Angre/Gjør om

Vis/skjul skrivemeny

Skrivemeny

Sett inn elementer

Zoom inn / ut (kan også gjøres med
to fingre på skjermen eller med musehjulet

Skrivemenyen

Trykk to ganger på en penn for
å endre farge og tykkelse.

Linjalen hentes - og fjernes - samme sted; ved å trykke på
linjalknappen. Lassoen lar deg "fange" flere objekter samtidig og
kopiere eller fjerne alle de fangede objektene i en operasjon.
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Musefunksjonen
Musefunksjonen aktiveres ved å trykke på pilen øverst til venstre.
Den deaktiveres når du velger et av skriveverktøyene.
Skrivemenyen kan for øvrig skjules/vises ved å trykke på pennen i menyen til
venstre.

Sett inn - undermenyer

Sett inn tekst lar deg
skrive der du
plasserer markøren.
Tekststørrelsen
endres ved å
skalere tekstboksen.
Denne funksjonen lar deg sette inn dokumenter
fra SharePoint / Office365. Du kan f eks sette inn PDF / Word / PowerPoint. Du kan velge hvilke
sider fra dokumentet som skal settes inn.
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Maler lar deg sette inn
ferdige oppsett for
ulike typer
idemyldringer eller
arbeidsprosesserDu kan redigere all
tekst i oppsettet og
fjerne, kopiere og
redigere deler av
oppsettet ved å
høyreklikke.

Dele
Når du vil dele med andre innen din organisasjon kan
du trykke på deleknappen oppe til høyre.
Slå på deling via en kobling og kopier koblingen.
Denne kan nå limes inn der du kommunserer med
kolleger / elever og de vil kunne redigere i tavlen.

Innstillinger og bakgrunner
Under innstillingene for
whiteboarden kan du
eksportere tavlen din som
bilde. Da velger du først
høy eller standard
oppløsning og lagrer
bildet lokalt eller i sky.
Bildet lagres som .pngformat som lett kan deles.

Du kan også
velge
bakgrunner
og
bakgrunnsfar
ge i tavlen.
Forholdet
mellom
prikker og
streker i
bakgrunnene
øker / minker
ved å zoome
inn og ut på
tavlen.

Hjem-knappen
Under hjem-knappen finner du alle
tavlene dine. Alt du gjør lagres
automatisk i Microsoft Whiteboard.
Du kan også gi nytt navn til en tavle
eller slette.
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