Avtek i dzielenie się notatkami
Bezprzewodowe przesyłanie obrazów i plików

Opis
W tym poradniku przedstawiamy sposoby na łatwe i szybkie dzielenie się
notatkami, obrazami i plikami za pomocą monitorów interaktywnych Avtek.
Co więcej, modele z serii Lite, Connect, Connect+ lub Business pozwalają
na realizację tych funkcjonalności na kilka różnych sposobów, adekwatnych
do potrzeb użytkownika.

Wymagania
1. Monitor Avtek TouchScreen 5 Lite, Connect, Connect+, Business.
2. Sieć Wi-Fi.

Co to jest kod QR i jak go zeskanować?
Kody QR to nic innego jak forma kodów kreskowych, których celem jest np.
oznaczanie produktów czy dokumentów lub przekierowanie użytkownika
do konkretnego adresu WWW po zeskanowanie kodu.
Aby zeskanować kod QR wymagany jest telefon lub tablet z aparatem.
W nowszych telefonach Android oraz iOS czytnik kodów kreskowych jest
wbudowany w podstawową aplikację aparatu. Po jej uruchomieniu wystarczy
skierować obiektyw w stronę kodu, tak aby cały znalazł się w kadrze zdjęcia.
Po tej czynności na ekranie telefonu pojawi się odnośnik do strony docelowej.
Wystarczy jedno kliknięcie, aby przejść pod wskazany adres.

Przykładowa aplikacja do skanowania kodów QR.

W przypadku, gdy telefon nie posiada tej funkcji wbudowanej w aparat, zalecane
jest pobranie odpowiedniej aplikacji w sklepie z aplikacjami.
Przykładowa, darmowa aplikacja to Barcode Scanner.
Zasada działania jest identyczna jak w przypadku czytnika wbudowanego w aparat.
Wystarczy uruchomić aplikację, która po skierowaniu obiektywu na kod QR
przekieruje użytkownika do odpowiedniej strony.

1. Dzielenie się wybranym fragmentem ekranu przez kod QR
W bocznym pasku narzędzi znajduje się narzędzie do zrzutów ekranu (1), w którym
znajdują się funkcje zapisu wybranego fragmentu ekranu w formie pliku graficznego
(2) lub udostępnienie do pobrania przez zeskanowanie kodu QR (3).

wybrany fragment ekranu
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Menu boczne oraz menu wybranego fragmentu ekranu.
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Okno kodu QR.

Wskazówka: Kod QR (4) można powiększyć poprzez kliknięcie go
aby uczestnicy spotkania mogli zeskanować go z większej odległości.

Powiększony kod QR

Zeskanowany kod prowadzi do strony internetowej, gdzie wybrany fragment
ekranu można pobrać jako obraz.

Widok udostępnionego fragmentu ekranu na urządzeniu mobilnym

Jest to idealny sposób, aby w trakcie spotkania podzielić się kluczową informacją,
do której słuchacze będą chcieli wrócić po spotkaniu, np. dane kontaktowe czy
harmonogram spotkania.
Uwaga: urządzenia skanujące oraz monitor Avtek muszą być w tej samej sieci
Wi-Fi lub LAN.

2. Dzielenie się notatkami Note przez kod QR
Drugim sposobem na bezprzewodowe dzielenie się notatkami jest udostepnienie
dokumentu z aplikacji do nanoszenia notatek Note za pomocą kodu QR.
Program do notowania Note jest podstawowym narzędziem monitora
interaktywnego, które udostępnia rozbudowany tryb białej tablicy, pozwala na
prezentację, notowanie, zaznaczanie, podkreślanie, kolorowanie czy rysowanie.
To uniwersalna aplikacja do zapisywania ważnych informacji, przydatna nawet
gdy korzysta się z przygotowanej w innym programie prezentacji.
Szybkie udostępnienie notatek powstałych pod koniec zajęć, szkoleń czy
prezentacji jest wyjątkowo intuicyjne. W lewym dolnym rogu znajduje się ikona
kodu QR (1). Po kliknięciu wygenerowany zostanie kod QR. Po jego zeskanowaniu
użytkownicy uzyskają natychmiastowy dostęp do wszystkich utworzonych
w programie Note stron.
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Ekran z zaznaczonym przyciskiem generowania kodu QR

Na otwierającej się stronie internetowej pojawią się miniatury każdej ze stron (2)
oraz przycisk do pobrania całości jako dokumentu PDF (3).
Nie wszystkie notatki są potrzebne? Nic trudnego – każdą z miniatur można
pobrać jako osobny obraz. Wystarczy kliknąć i przytrzymać wybraną miniaturę.
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Ekran z podglądem miniatur stron i przyciskiem pobierania pliku PDF.

Uwaga: urządzenia skanujące oraz monitor Avtek muszą być w tej samej sieci
Wi-Fi lub LAN.

3. Dzielenie się notatkami Note poprzez chmurę
Kolejnym scenariuszem wykorzystującym bezprzewodowe funkcje monitorów
Avtek TouchScreen 5 jest dzielenie się notatkami wśród stałej grupy osób
za pomocą dysku chmurowego, np. zakładając szkolne, klasowe lub firmowe
konto w odpowiedniej usłudze, do którego dostęp mają wszyscy uczestnicy.
Uwaga: Wspierane dyski chmurowe to:
- Dysk Google
- OneDrive (Microsoft).
W tym przypadku odpowiednią opcją jest „Zapis w chmurze” w głównym menu
programu Note. Logując się wcześniej na konto GoogleDrive lub OneDrive
za pomocą jednego kliknięcia można wysłać cały powstały dokument na konto
chmurowe.
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Główne menu programu Note i przycisk zapisu w chmurze.

Jak dodać konto chmurowe do aplikacji Note?
Aby dodać konto należy wybrać ikonę „Dodaj konto” (1), wybrać z której usługi
chmurowej chcemy skorzystać (GoogleDrive lub OneDrive, 2) oraz wpisać swoje
dane do logowania (3). I tyle!
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Ekran z dodawania konta
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Ekran wyboru usługi
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Ekran logowania do wybranej usługi

Aplikacja CloudDrive, która służy do połączenia z dyskiem chmurowym działa
w jedną stronę – dzięki niej da się zapisać pliki w usłudze chmurowej, ale nie da się
ich z niej pobrać ani zobaczyć pełnej zawartości chmury. Dzięki temu nawet jeśli
do monitora dostanie się niepowołana osoba nie będzie ona w stanie usunąć ani
podglądać ważnych plików, które mogą być tam zapisane.

4. Dzielenie się notatkami, dokumentami, plikami
przez chmurę oraz e-mail.
Aby mieć pełny dostęp do usługi chmurowej – zapisywania, ściągania
oraz przeglądania plików, oraz aby uzyskać dostęp do wysyłania plików, notatek
lub dokumenty przez e-mail, należy wykorzystać sklep z aplikacjami Avtek Apps (1).

Z jego pomocą można pobrać aplikacje takie jak BlueMail, Dropbox, OneDrive,
które oferują jeszcze więcej możliwości przesyłania i udostępniania plików.

Uwaga: aby w pełni korzystać z możliwości aplikacji chmurowych monitor Avtek
musi być podłączony do internetu.

www.avtek.eu

