ActivInspire downloaden in 10 stappen

voor JAMERO
Hoewel de software is ontwikkeld voor het ActivBoard van Promethean, kan deze op
elk ander merk digibord worden geïnstalleerd. ( bijvoorbeeld op een Heutink hd, een
Communicator, een Smartboard, een Hitachi)
Ondanks de wat omslachtige downloadprocedure, is het proces zeer de moeite
waard. Uw digibord wordt tijdelijk omgetoverd in een ActivBoard met zeer
gebruiksvriendelijke software.
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Het 10stappenplan
1. Surf naar de site van Promethean:
http://www1.prometheanplanet.com/dutch/server.php?show=nav.20033

2. Promethean Planet
De Promethean website wordt geopend:

3. Registratieformulier
Om in te kunnen loggen wordt gevraagd een registratieformulier in te vullen,
Klik op registreren
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4. ID aanmaken
Maak een ID aan door de stappen te volgen die worden aangegeven.
U vult een gebruikersnaam en een wachtwoord in.

5. Inloggen op de Promethean-site
Met deze gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u inloggen op de Prometheanwebsite:
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6. Downloaden
Klik vervolgens op downloaden, meestal de Windowsversie:

7. Velden invullen
Er wordt nu gevraagd om een formulier in te vullen. Belangrijk is hier dat alle velden
worden ingevuld, in het bijzonder die met een *.
Klik daarna op Formulier verzenden

8. Download
Klik nogmaals op download, zoals in stap 6 vermeld.
Start de download niet direct, klik dan op
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9. Uitvoeren of Opslaan?
Er wordt gevraagd om het programma op te slaan of direct uit te voeren op het
digibord. Het is aan te bevelen het bestand op te slaan, bijvoorbeeld op een USBstick, zodat u het op eigen pc/laptop kunt installeren. Maak uw keuze:

10. ActivInspire op USB-stick of Bureaublad?
Sla het bestand uw computer op( Bureaublad of Mijn documenten), of op een USBstick:

Nu kunt u ActivInspire installeren door de stappen te volgen die de setup aangeeft.
De flipcharts van de Jamero-dvd kunnen worden geopend.
We wensen u veel plezier met de lesideeën rond 16 gloednieuwe Drentse liedjes.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, mail gerust naar ons via
marinus@kcdr.nl
jangerms@huusvandetaol.nl
jan.kruimink@stenden.com
kinderliedjes@martijje.nl
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