
Práca s interaktívnymi tabuľami v počítačových cvičebniach FEM SPU v Nitre 
 
 
Interaktívna tabuľa Triumph  
 
Nainštalovaný softvér: TB Comenius MULTI Touch, TB Comenius MULTI Touch Lite 
 
Pred použitím si treba overiť, či je tabuľa pripojená k PC pomocou USB kábla. Ak nie je, treba ju 
pripojiť. 
Pri prvom použití tabule, resp. ak tabuľa nereaguje správne,  je potrebná kalibrácia – vykonáva sa 
klepnutím pravým tlačidlom myši na ikonku ruky (TB Server) v systémovej lište v pravo (ako sú 
hodiny) a vybratím kalibrácie. Pokiaľ sa tam ikona nenachádza, treba spustiť TB server poklepaním 
na ikonu na ploche. Kalibrácia sa vykonáva klepnutím perom alebo prstom presne do stredu kríža 
zobrazeného na tabuli.  
 
Možnosti použitia: 
Ovládanie pomocou dotykového pera alebo prsta priamo na tabuli, kedy pero (prst) simuluje myš. 
Klepnutie na tabulu nahrádza ľavé tlačidlo myši, dlhé pridržanie (cca 2-3s.) simuluje pravé tlačidlo 
myši. 
 
Využitie programu TB Comenius MULTI Touch Lite 

• možnosť použitia základných nástrojov (napr. pero, zvýrazňovač, guma) priamo na 
zobrazenom obsahu (vhodné napr. na poznámkovanie) 

• možnosť dočasného uchovania dvoch rôznych vrstiev 
 
Využitie programu TB Comenius MULTI Touch 

• kreslenie perom, štetcom, 
• kreslenie geometrických tvarov, 
• pravítko, uhlomer, 
• vkladanie obrázkov, 
• použitie rolety na postupné odkrývanie obrazu, 
• vloženie kópie obrazovky - celej alebo výrezu, 
• záznam postupu činností do videozáznamu pre ďalšie použitie, 
• náhrada posuvných tabúľ - možnosť písať do jednotlivých obrazoviek s možným opätovným 

zobrazením - náhrada nekonečnej tabule - s možnosťou uloženia, 
• a iné... 

 
 
Interaktívna tabuľa SmartBoard 
 
Nainštalovaný softvér: SmartBoard 
 
Pri prvom použití tabule, resp. ak tabuľa nereaguje správne,  je potrebná kalibrácia – vykonáva sa 
klepnutím pravým tlačidlom myši na modro-bielu ikonku SmartBoard v systémovej lište v pravo (ako 
sú hodiny) a vybratím kalibrácie. 
 
Možnosti použitia: viď. tabuľa Triumph 
 
Využitie programu SmartBoard:  

• Obdobné možnosti ako pri tabuli Triumph. 
• K funkciám programu sa dostanete obdobne ako pri kalibrácii tabule, t.j. cez ikonu 

SmartBoard v systémovej lište. 
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