
- snabbguide 

ITP WhiteBoard har tre användarlägen: bas, medel och avancerad. 

Klicka på knappen nere i högra hörnet av skärmen för att byta användarläge. 

Bas: 

Föregående sida 

Nästa/ny sida 
Pennor för färgerna 
svart, röd, grön och blå 

Radergummi 
(sudda objekt) 

Storleksväljare 
(Bestämmer tjockleken 
på pennan) 

Infoga bild från 
hårddisken eller 
biblioteket 

Byt användarläge 

Penna 

Överstrykningspenna 
(genomskinlig) 

Redigeringsverktyget 
(flytta och ändra objekt) 

Färghink  
(fyller objekt 
eller områden) 

Medel: 

Avancerad: 

Färgväljaren 
(välj färg på  
aktivt verktyg) 

Storleksväljaren 
(välj storlek på  
aktivt verktyg) 

Textruta 

Visa/dölj linjal och gradskiva 

Bakgrundsalternativ 
(färg, bild, mönster) 

Surfläge. ITP WhiteBoard minimeras 
till en panel som ligger ovanpå andra 
program. Bra för att hämta eller 
kommentera material från internet 
eller andra program på datorn.  
(se nästa sida för mer information) 

Magisk penna 
(texten försvinner successivt) 

Geometriska figurer 
(rektangel, ellips, triangel, linjer) 

”det senaste inom presentationsteknik” 

Panelinställningar 
(Byt position eller lås panelen) 

Aktivera skärmskugga 
(Döljer en del av ritytan som 
sedan gradvis kan avtäckas) 

Plusikonen visar att det finns ytterligare 
inställningar via högerklick 



 Skapa ny presentation 

 Öppna en sparad presentation 

 Spara presentationen  

 Skriv ut 

 Avsluta 
Filformat: 
itp, pdf, png, jpg, gif 

 Ångra / Upprepa 

 Klipp ut 

 Kopiera 

 Klistra in 

Infoga bilder och  
geometriska figurer  Byt användarläge 

 Bakgrundsinställningar 

 Miniräknare  

 Skärmtangentbord 

 Skärmskugga 

 Linjal 

 Gradskiva 

 Översiktsbilder 

 Snabbguide 

 Support 

 Om ITP WhiteBoard 

Aktivera fullskärmsläge 

Surfläge: 

Musläge 
(Arbeta med andra 
program som vanligt) 

Ritläge 
(Rita ovanpå 
andra program) 

WhiteBoard-läge 
(gå tillbaka till 
standardläget) 

Välj verktyg: 

 Penna  

 Magisk penna 

 Överstrykningspenna 

 Radergummi 

Öppna webbläsaren 
(högerklicka för att ange en egen startsida) 

Spara hela sidan som en sida i presentationen 

Fotografera en del av skärmen 
(infogas som en bild i presentationen) 

Rensa sidan 
(ta bort alla  
anteckningar) 

Öppna Skärmtangentbordet 

Klicka här för att visa panelinställningarna: 

Aktivera standardinställningarna  
för alla paneler 

Visa alltid eller dölj panelen när 
musen inte är i närheten 

Visa panelen i överkant  
eller underkant 


