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Co to jest?
Mobilny system, który może przekształcić każdą istniejącą salę komputerową w pełni
funkcjonalne i bardzo wydajne laboratorium do nauki języków, dzięki najnowszym
technologiom. W skład systemu easyLAB wchodzi zarówno sprzęt jak i oprogramowanie.
System easyLAB umożliwia przesyłanie sygnałów audio i wideo w czasie rzeczywistym
poprzez sieć komputerową bez opóźnień oraz utraty jakości. Pozwala na porozumiewanie się
nauczyciela z uczniami oraz pełną kontrolę nad wszystkimi komputerami w pracowni.
Instaluje się w sposób bardzo prosty i szybki, dlatego przeprowadzenie instalacji nie będzie
wymagało dużej wiedzy technicznej. Każdy Nauczyciel, a nawet sami uczniowie po
podłączeniu małego urządzenia sprzętowego do portu USB i po wykonaniu kilku prostych
czynności będą gotowi do rozpoczęcia pracy. Obsługa oprogramowania easyLAB jest bardzo
intuicyjna dlatego każdy Nauczyciel będzie mógł obsługiwać system bez wcześniejszego
szkolenia.
Warto zwrócić uwagę że EasyLAB jest w pelni mobilny - może być przenoszony pomiędzy
różnymi pracowniami komputerowymi w szkole.
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Cechy
Cechy systemu EasyLab


umożliwia wykorzystanie istniejących sal komputerowych do stworzenia cyfrowych pracowni
do nauki języków



sprawdza się zarówno na komputerach stacjonarnych jak i laptopach



jest w pełni mobilną pracownią językową, którą można przenosić pomiędzy salami
komputerowymi



działa na zasadzie Plug&Teach (włóż i ucz) tzn., że każdy użytkownik, nawet z małym
doświadczeniem informatycznym, może zarządzać klasą już od pierwszego dnia pracy z
systemem



umożliwia przesyłanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym



pełna kontrola nad komputerem ucznia - włączanie i wyłączanie uczniowskich komputerów,
ekranów, klawiatur, myszek i programów z poziomu komputera nauczyciela, w zależności od
potrzeb



wyświetlanie ekranu komputera nauczyciela bądź dowolnego ucznia wszystkim lub
wybranym uczniom



"podsłuchiwanie" rozmów prowadzonych między uczniami oraz włączanie się do nich



komunikacja z całą klasą, z grupą osób lub pojedynczą osobą



udzielanie głosu wybranemu uczniowi tak, aby mógł wypowiedzieć się na forum klasy



praca w dowolnie łączonych parach/grupach z możliwością swobodnego przenoszenia
uczniów między parami/grupami



identyfikacja uczniów poprzez imię i nazwisko



pięć kanałów transmisji, które pozwalają na udostępnianie każdej grupie innego materiału



wykorzystywanie materiałów pochodzących z różnych źródeł, zarówno analogowych jak i
cyfrowych, dzięki czemu nauczyciel może używać płyt CD, DVD, plików muzycznych lub wideo
oraz zasobów z Internetu



możliwość rozszerzenia w dowolnej chwili pracowni językowej easyLAB poprzez zakup
dodatkowych licencji
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Instalacja
EasyLAB Certifiter
Przed zainstalowaniem systemu EasyLAB, należy upewnić się, że komputery spełniają minimalne
określone wymagania przez producenta. Aby to sprawdzić można użyć tego prostej aplikacji
dostarczonej wraz z oprogramowaniem EasyLAB. Wymagania techniczne i systemowe znajdują się na
ostatnich stronach tej instrukcji.
Przed instalacją oprogramowania należy uruchomić aplikację testującą zarówno na komputerach
studentów jak i komputerze nauczyciela.

Jeśli komputery uczniów nie posiadają napędu CD lub DVD odnajdujemy na płycie plik
certyfication.exe kopiujemy go na pamięć przenośną i uruchom na komputerach uczniów.
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Po uruchomieniu pliku certyfication.exe zobaczymy następujący widok:

Wybieramy START TEST i postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie.
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Ważne.
Jeżeli przed wykonaniem testu na komputerze została zainstalowana aplikacja EasyLAB musimy
pamiętać o jej zamknięciu.
Program do testów uruchamiamy najpierw na komputerach uczniów. Po zakończeniu testu aplikacja
zamknie się automatycznie.

Po zakończonym teście na pulpicie komputera pojawi plik HTML z raportem z przeprowadzonego
testu. Jeśli raport nie zawiera krytycznych błędów możemy kontynuować instalację.
Jeżeli raport wykaże krytyczne błędy oprogramowanie EasyLAB może działać nie prawidłowo na tych
komputerach.
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Podłączanie zestawu do komunikacji mOP+10
Po wykonanym teście możemy przejść do podłączenia zestawów do komunikacji do komputera
nauczyciela i uczniów.
Umieszczamy wtyczki JACK w zestawie do komunikacji mOP+10 USB.

Na tylnej części zestawu widniej wyraźna informacja która wtyczka odpowiada słuchawką a która
mikrofonowi.

9
Instrukcja EasyLAB

Instalacja oprogramowania EasyLAB
Umieszczamy płytę z oprogramowaniem w komputerze nauczyciela.
WAŻNE
Pamiętamy, że dysk instalacyjny zawiera tylko główny program instalacyjny dla komputera
nauczyciela. Pliki instalacyjny na komputery uczniów będziemy mogli wygenerować dopiero podczas
pierwszej konfiguracji oprogramowania na komputerze nauczyciela.
Jeżeli program nie uruchomi się automatycznie szukamy na płycie pliku o nazwie easyLAB.exe i
uruchom go "ręcznie".
Pojawi się następujący ekran. Wybieramy Install easyLAB i postępujemy zgodnie z instrukcjami na
ekranie.

WAŻNE
Należy pamiętać, że EASYLAB działa tylko jeśli do komputera nauczyciela podłączony jest zestaw do
komunikacji mOP+10.
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Konfiguracja
Logowanie do panelu konfiguracyjnego
Po instalacji oprogramowania uruchomiamy program konfiguracyjny. W tym celu wybieramy
Menu Start -> Wszystkie programy -> easyLAB-> easyLAB config.
Po uruchomieniu easyLAB config zobaczymy następujący ekran:

Zostaniemy poproszeni o podanie nazwy użytkownika i hasła.
WAŻNE.
Domyślna nazwa użytkownika: admin
Domyślne hasło: Ro1can
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Baza danych
Okno poniżej pozwala na zdefiniowanie miejsca przetrzymywania bazy danych.

Wszystkie swoje dane możemy przetrzymywać lokalnie (na komputerze na którym zainstalowany
jest program główny EasyLAB) lub serwerze zewnętrznym .
Jeżeli zdecydujemy się na trzymanie lokalnie bazy danych wskazane jest wykonanie kopii zapasowej.
Aby to zrobić wskazujemy lokalizację kopii bazy danych oraz podajemy jej nazwę.
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Jeżeli będziemy chcieli przywrócić bazę danych wybieramy opcje Przywróć kopię bezpieczeństwa i
odnajdujemy na dysku plik z kopią bazy danych.

Funkcja Restore database pozwala na przywrócenie bazy danych do ustawień początkowych.
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Poziomy dźwięków
W tej sekcji możemy sterować automatycznie poziomami dźwięków wszystkich komputerów
podłączonych do systemu EasyLAB.
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Konfiguracja w easyLAB
W tym oknie możemy wybrać:
- język w którym program będzie pracował jeżeli będzie zalogowany do niego administrator
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-jakość obrazu wideo (Jakość domyślne ustawiona jest na 2048 jeżeli sieć pozwala można zwiększyć ją
na 3072. Jeżeli po tej zmianie płynność wideo spadnie należy powrócić do wcześniejszych ustawień).
-format wideo
-format obrazu
-napędy
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Jeżeli będziemy chcieli pracować z dwoma monitorami możemy zdecydować który z nich ma
pokazywać interfejs programu EasyLAB.

WAŻNE
Opcje sieciowe pozwalają na zmianę komunikacji komputera nauczyciela z komputerami uczniów.
Jeżeli nie znamy ustawień swojej sieci nie zmieniamy wartości kanału wielokrotnej emisji oraz portu
komunikacyjnego TCP może to wpłynąć na nie poprawną pracę systemu EasyLAB.
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Jeżeli korzystamy z dwóch systemów EasyLAB w ramach jednej sieci, ustawiamy wartość 1 dla
jednego systemu oraz wartość 2 dla drugiego systemu. Dzięki temu systemy nie będą zakłócały
wzajemnie swojej pracy.

Ścieżka użytkownika
Pozwala na utworzenie każdemu użytkownikowi (nauczycielowi) osobistego folderu oraz
zdefiniowania magazynów multimediów.

Utwórz klienta
Z tego poziomu możemy wygenerować plik instalacyjny na komputery uczniów.
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Plik instalacyjny możemy przenieść na dwa sposoby na komputery uczniów.
Otwieramy przeglądarkę internetową na komputerze ucznia, wpisujemy adres który wyświetla się na
w górnej części okna .

Zapisujemy plik
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Wybierzmy lokalizację na dysku swojego komputera

Czekamy jak program się zapisze.
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Możemy również użyć pamięci przenośnej aby przenieś instalator na komputer ucznia. Podłączamy
pamięć przenośną do komputera nauczyciela i klikamy w przycisk oznaczony zielonym "ptaszkiem".
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Wybieramy pamięć przenośną i zapisujemy na niej instalator.

Instalacja opogramowania na komputerach uczniów
Wcześniej wygenerowany plik instalujemy na każdym komputerze uczniowskim.
Po uruchomieniu pliku instalacyjnego zobaczymy następujący ekran,
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Wybieramy przycisk Install i postępujemy zgodnie z instrukacjami.
Po zakończonej instalacji uruchamiamy ponownie komputer.
Po ponownym uruchomineiu komputera ucznia w zasobniku systemowym pojawi się ikona EasyLAB.

Kiedy do komputera uczniowskiego zostanie podłączony zestaw do komunikacji mOP+10 ikona
zmieni k kolor z czerwonej na zieloną.

WAŻNE.
Należy pamiętać, że EasyLAB na komputerach uczniów będzie działać tylko wtedy jeżeli do
komputerów uczniowskich będzie podłączony zestaw do komunikacji mOP+10.
Jeżeli zestaw do komunikacji nie będzie podłączony pojawi się następujący komunikat:

Usuwanie programu EasyLAB
Jeżeli chcemy odinstalować program EasyALB z komputera nauczyciela wybieramy
Panel Sterowania -> Programy -> Odinstaluj programy
Na liście odszukujemy EasyLAB, zaznaczamy i klikamy Odinstaluj. Postępujemy zgodnie z
instrukcjami na ekranie.
Po odinstalowaniu komputer zostanie ponownie uruchomiony.
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Interfejs programu EasyLAB
Panel grup
Pozwala na tworzenie dowolnych grup.
Jeżeli chcemy przenieś ucznia do wybranej grupy wystarczy, że go zaznaczymy a następnie
przeciągniemy na ikonę symbolizującą wybraną grupę. Jeżeli chcemy kilku uczniów jednocześnie do
wybranej grupy możemy zaznaczyć ich z wykorzystaniem przycisku Ctrl na klawiaturze a następnie
przeciągnąć na ikonę grupy.
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Panel par
Pozwala na tworzenie dowolnych par.
Jeżeli chcemy przenieś uczniów do wybranej pary wystarczy, że ich zaznaczymy a następnie
przeciągniemy na ikonę symbolizującą wybraną grupę.

Panel funkcji
Zbiór narzędzi do komunikacji, kontroli nad studentami. Mogą być stosowane indywidualnie do
uczniów, do grup uczniów lub do wszystkich uczniów w klasie.
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Widok klasy
Centralna część zawiera widok ikon przedstawiających wszystkich uczniów oraz nauczyciela którzy są
podłączeni do klasy.

Panel kanałów
Umożliwia udostępnianie grupą, parą lub pojedynczym uczniom różnych materiałów (audio oraz
materiałów) np. grupa żółta słucha nagrania audio a grupa czerwona ogląd film.

26
Instrukcja EasyLAB

Praca w grupach
EasyLAB pozwala na stworzenie 6 grup uczniowskich i przypisanie do każdej z grupy dowolnej liczby
uczniów. Grup aktywowane są domyślnie bez możliwości porozumiewania się uczniów pomiędzy
sobą. Każda z 6 grup w programie EasyLAB określona jest innym kolorem.

Poniższa ikona przedstawia ucznia nie przypisanego do żadnej grupy.

Jeżeli chcemy przypisać ucznia do wybranej grupy zaznaczamy ikonę która go przedstawia i
przeciągamy na ikonę interesującej nasz grupy. Od tego momentu ikona ucznia będzie tego samego
koloru co ikona grupy.

Warto zauważyć że chmurka z czerwony krzyżykiem która pojawia się przy ikonie ucznia informuje
nas o wyłączonej możliwości porozumiewania się danej osoby.
Grupa w której pojawi się uczeń zostaje automatycznie podświetlona.

Aby dodać więcej niż jednego ucznia do grupy na raz zaznaczamy wybranych uczniów naciskając
jednocześnie przycisk Ctrl na klawiaturze komputera i przeciągamy ich na ikonę wybranej grupy.
Możemy również zaznaczyć cały obszar i przeciągnąć go na ikonę wybranej grupy.
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Włączanie i wyłączanie mikrofonów poszczególnym osobą w grupie.
Aby włączyć wybranemu uczniowi możliwość mówienia w ramach grupy klikamy na chmurkę z
prawej strony jego ikony.

Aby ponownie wyłączyć mikrofon tego ucznia ponownie klikamy na chmurkę z prawej strony jego
ikony.

Przypisywanie nauczyciela do grupy.
Jeżeli chcemy przypisać nauczyciela do wybranej grupy to przeciągamy ikonę nauczyciela na ikonę
wybranej grupy

Ikona nauczyciela nie zmieni koloru ale przy jego ikonie pojawi się ikona w kolorze grupy do której
został przyłączony.

Ikona nauczyciela przy grupie do której został dołączony nauczyciel została podświetlona.
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Nauczyciel również ma domyślnie wyłączoną możliwość mówienia, aby ją włączyć należy kliknąć na
dymek z prawej strony ikony nauczyciela.

Usuwanie nauczyciela i uczniów z grupy
Aby usunąć uczniów lub nauczyciela z danej grupy musimy zrobić dokładnie to samo robiliśmy przy
dodawaniu go do danej grupy czyli przeciągnąć jego ikonę na ikonę interesującej nas grupy.
Jeżeli chcemy przenieś ucznia lub nauczyciela do innej grupy wystarczy że od razu przeciągniemy jego
ikonę na ikonę innej grupy.
Jeżeli chcemy usunąć wszystkich uczniów i nauczyciela z jednej grupy wystarczy że klikniemy prawym
przyciskiem myszy na ikonę grupy. Program zapyta się nas czy chcemy zatrzymać daną grupę.
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Kanały transmisji
Program EasyLAB posiada pięć kanałów transmisji które umożliwiają pokazywanie uczniom
materiałów audio oraz wideo które pochodzą z rożnych źródeł.

Źródła transmisji
DVD - pozwala na pokazywanie filmów DVD bezpośrednio z płyt.

CD - Audio - odtwarzanie utworów muzycznych w formacie audio bezpośrednio z płyty.

Digital Video File - odtwarzanie plików wideo umieszczony na dysku twardym komputera.

Audio Digital Files - odtwarzanie plików dźwiękowych umieszczony na dysku twardym komputera.
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Monitor nauczyciela - pozwala na wyświetlenie uczniom obrazu pochodzącego z komputera
nauczyciela.

WAŻNE
Nie należy używać tego narzędzia do przesyłania obrazu wideo. W przypadku potrzeby przesłanie
obrazu wideo należy skorzystać z funkcji Audio Digital Files.
Monitor ucznia - pozwala na przesłanie obrazu z monitora wybranego ucznia do pozostałych uczniów.

Korzystanie z kanałów i źródeł transmisji
Aby aktywować kanał transmisji należy kliknąć w ikonę kanału transmisji (domyślnie zawsze zostanie
wybrany pierwszy kanał). Aktywny kanał świeci się na niebiesko.
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Po wybraniu kanału transmisji wybieramy źródło transmisji.

Następnie za pomocą dwóch przycisków które umieszczone są w prawym górnym rogu otwartego
okna możemy wybrać plik lub zrezygnować z wyboru.
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Możemy również przeszukać dysk twardy naszego komputera w poszukiwaniu interesujących nas
materiałów.

Pozostałe przyciski w oknie źródła transmisji
Usuwanie filtra i wyświetlanie wszystkich plików.

Główny magazyn nauczyciela.

Pierwszy i drugi magazyn multimediów.

WAŻNE.
EasyLAB pozwala na emitowanie tego samego pliku do różnych uczniów lub grup tylko w przypadku
plików znajdujących się na dysku komputera. Nie ma możliwości tego samego materiału do różnych
grup lub uczniów w przypadku materiałów znajdujących się na napędach CD/DVD.
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Po wybraniu pliku odtwarzanie nastąpi w sposób automatyczny.
W prawym dolnym rogu pojawi się odtwarzacz który pozwoli nam na zatrzymanie filmu,
przewinięcie, ponowne uruchomienie.

W momencie rozpoczęcia emisji ikona kanału przez który następuje nadawanie zacznie się
przesuwać.

Przypisywanie uczniów lub grup do kanałów
Jeżeli chcemy przesłać materiał do wybranego ucznia lub całej grupy wystarczy że przeciągniemy
ikonę ucznia lub ikonę grupy na ikonę kanału transmisji.
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Przy ikonie ucznia któremu przesyłamy materiał pojawi się ikona kanału do którego został przypisany
uczeń.

WAŻNE.
Nie można przypisać ucznia do kanału jeżeli wcześniej nie została uruchomiona emisja.
Jeżeli chcemy wyłączyć emisję do studenta lub grupy wystarczy że ponowimy operację i przesuniemy
ikonę studenta lub grupy na ikonę kanału do której byli przypisani.

Zatrzymywane kanału
Aby zatrzymać emisję przez kanał wystarczy że naciśniemy krzyżyk w prawym dolnym rogu
odtwarzacza.
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Jeżeli chcemy zmienić źródło emisji na kanale aktywnym kanale wystarczy że wybierzemy inne źródło,
program sam na się zapyta czy zatrzymać bieżącą emisję i rozpocząć nową.

Pary
Program EasyLAB pozwala na stworzenie 50 par.
Pary możemy tworzyć na dwa sposoby ręcznie lub losowo.
Tworzymy je za pomocą dwóch przycisków które zostały zlokalizowane obok ikon grup.

Przyciski są nieaktywne dopóki nie wybierzemy uczniów.
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Łączenie w pary przez nauczyciela
Jeżeli chcemy ręcznie połączyć uczniów w pary zaznaczamy wybranych uczniów i przeciągamy ich
ikony na ikonę łączenia w pary. Podobnie jak to było wcześniej przy zaznaczeniu możemy skorzystać
z przycisku CTRL na klawiaturze komputera.

WAŻNE
Jeżeli wybierzemy nie parzystą liczbę uczniów funkcja będzie nieaktywna.
Po przypisaniu uczniów do pary przy ich ikonach pojawią się litery które pomogą nam zidentyfikować
pary.

Uczniowie połączeni w pary zawsze mają włączone mikrofony i mogą się ze sobą komunikować.

Po stworzeniu par ikona odpowiedzialna za tworzenie par zostaje podświetlona.
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Jeżeli chemy wyłączyć konkretną parę wystarczy że ponowimy operację i przeciągniemy ich ikony na
ikonę par, para zostanie automatycznie wyłączona.

Łączenie w pary przez system
Jeżeli chcemy aby system połączył automatycznie uczniów w pary zaznaczamy parzystą liczbę
uczniów i przeciągamy ich na ikonę losowego łączenia w pary.

Pary zostaną wygenerowane automatycznie.
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Jeżeli chemy wyłączyć wszystkie pary lub konkretną parę wystarczy że ponowimy operację tzn,
zazaznaczymy pary i przeciągniemy ich ikony na ikonę par, para zostanie automatycznie wyłączona.
Przy zaznaczeniu możemy skorzystać z przycisku Ctrl na klawiaturze.

Panel funkcji
Zbiór narzędzi do komunikacji, kontroli nad studentami. Mogą być stosowane
indywidualnie do uczniów, do grup uczniów lub do wszystkich uczniów w klasie.
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Przywołanie ogólne
Funkcja ta blokuje monitory, klawiatury, myszki, dźwięki komputerów wszystkich studentów w klasie.
Uczniowie słyszą tylko głos nauczyciela.

Po wybraniu tej funkcji ikona studenta wygląda w następujący sposób.

Aby wyłączyć tą funkcję ponownie musimy kliknąć w jej ikonę.

Monitorowanie ścieżki dźwiękowej ucznia
Funkcja pozwala nauczycielowi na "podsłuch" wybranego ucznia. Uczeń nie słyszy nauczyciela.

Aby użyć tej funkcji najpierw zaznaczamy ucznia a dopiero potem wybieramy funkcje.
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wybraniu tej funkcji zmieniają się ikony nauczyciela i ucznia:

Aby wyłączyć tą funkcję należy ponownie klikną na ikonę monitorowania ścieżki dźwiękowej ucznia.

Jeżeli monitorujemy ucznia który jest w parze słyszymy oby dwu uczniów z pary.

Rozmowa nauczyciela z uczniem
Aby rozpocząć komunikację z wybranym uczniem zaznaczamy jego ikonę a następnie klikamy na
funkcję Porozmawiaj z uczniem.

41
Instrukcja EasyLAB

Od tego momentu Nauczyciel i uczeń mogą się ze sobą komunikować a pozostali uczniowie ich nie
słyszą.

Po wybraniu tej funkcji zmieniają się ikony nauczyciela i ucznia.

Jeżeli zastosujemy tą funkcję do ucznia który jest w parze będziemy mogli komunikować się z oby
dwoma uczniami.

Blokowanie komputera
Funkcja ta pozwala na całkowite zablokowanie komputera ucznia.

Aby użyć tej funkcji należy najpierw zaznaczyć ucznia a później wybrać ikonę blokowania komputera.
Za pomocą tej funkcji możemy zablokować komputery kilku uczniów jednocześnie wystarczy że
zaznaczymy kilku uczniów a później skorzystamy z funkcji.
Jeżeli chcemy odblokować komputer ucznia musimy najpierw zaznaczyć ucznia który ma
zablokowany komputer a później wybrać ponownie funkcje blokownia.
W przypadku potrzeby zablokowania wszystkich komputerów w klasie należy skorzystać z funkcji
przywołania ogólnego.
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Monitoruj ekran studenta
Funkcja pozwala na sprawdzanie co w danej chwili robi uczeń na swoim komputerze.

Aby z niej skorzystać musimy najpierw zaznaczyć ucznia którego chcemy sprawdzić a następnie
funkcje monitorowania ekranu studenta.
Jeżeli chcemy wyłączyć podgląd wystarczy że skorzystamy z przycisku w prawym dolnym rogu.

Sekwencyjny monitoring ekranów
Funkcja pozwala na pogląd wszystkich monitorów uczniów co określony interwał czasowy.
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Jeżeli chcemy z niej skorzystać nie musimy zaznaczać studentów wystarczy, że ją włączymy.

Jeżeli chcemy śledzić tylko studentów z wybranej grupy wystarczy że przeciągniemy ikonę grupy do
okna monitoringu.
Monitoring ekranów możemy zatrzymać a następnie ponownie uruchomić za pomocą dwóch ikon.

Jeżeli chcemy wiedzieć ekranu którego ucznia oglądamy możemy skorzystać z okna poniżej.
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Z poziomu okna monitoringu sekwencyjnego mamy również dostęp do takich funkcji jak:
-przejęci kontroli nad komputerem ucznia
- przejęcie kontroli nad komputerem ucznia i jednoczesna rozmowa z nim
- rozmowa z uczniem
- monitoring ekranu studenta
-monitoring ekranu studenta i jednoczesne monitorowanie ścieżki dźwiękowej
-monitoring ścieżki dźwiękowej

Rejestracja uczniów
System EasyLAB identyfikuje komputery po ich nazwach które zostały nadane podczas instalacji
systemu operacyjnego ale można to zmienić korzystając z funkcji Rejestracja uczniów.
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Zaznaczamy tych uczniów którzy mają być identyfikowani w inny sposób niż nazwa komputera i
wybieramy funkcje rejestracja uczniów.
Na monitorach uczniów wyświetli się okno w które uczniowie będą musieli wpisać swoje imię i
nazwisko.

Zaraz po wpisaniu nazwy przez ucznia i zatwierdzeniu jej przyciskiem Enter, zaktualizują się nazwy na
komputerze nauczyciela.
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Blokowanie aplikacji
Za pomocą tej funkcji możemy zablokować wybrane aplikacje na komputerach uczniów.

Po wybraniu tej funkcji mamy dostęp do nowego okna.
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Funkcje pozostają nieaktywne do chwili aż nie przeciągniemy do tego okna ikony grupy z którą
chcemy pracować.
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Każdej grupie możemy zablokować dostęp do innych aplikacji np. grupie żółtej możemy zablokować
dostęp do przeglądarek internetowych a grupie czerwonej do komunikatorów internetowych.

Uczniom którym został zablokowany dostęp do aplikacji automatycznie zmieniają się ikony:

Dodatkowo oprócz programów które zostały zdefiniowane przez producenta możemy sami dodać
programy które mają być blokowane.
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Uruchamianie aplikacji na komputerach uczniów
Funkcja ta pozwala na automatyczne uruchamianie aplikacji na komputerach uczni.

Po wybraniu tej funkcji mamy dostęp do nowego okna.
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Funkcje pozostają nieaktywne do chwili aż nie przeciągniemy do tego okna ikony grupy z którą
chcemy pracować.

Każdej grupie możemy uruchomić inną aplikację np. grupie żółtej możemy uruchomić przeglądarkę
internetową a grupie czerwonej program Word.

Dodatkowo możemy zdefiniować 6 innych programów które będziemy uruchamiali na komputerach
uczniów.

.
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Zmiana widoku
Funkcja ta pozwala na modyfikowanie widoku klasy. Mamy dostęp do 3 rodzajów widoku klasy.

Widok szczegółowy
W tym widoku widzimy między innymi adresy IP i MAC komputerów uczniowskich .
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Widok z miniaturami
W tym widoku widzimy podgląd w czasie rzeczywistym monitorów uczniowskich.

Z tego poziomu możemy również przejąć kontrolę nad komputerem ucznia oraz włączyć monitoring
ekranu ucznia.
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Możemy również zdecydować ile monitorów chcemy podglądać jednocześnie - 8, 18 czy 32.

Dodatkowo możemy ustawić podgląd jednej grupy, poprzez przeciągnięcie ikony wybranej grupy we
wskazane miejsce na rysunku poniżej.

54
Instrukcja EasyLAB

Jeżeli chcemy zrezygnować z podglądu grupy y klikamy w przycisk zaznaczony na rysunku poniżej.

Widoku normalnego (domyślnego)

55
Instrukcja EasyLAB

Profile
EasyLAB pozwala na tworzenie profili dzięki którym program będzie zapamiętywał indywidualne
ustawienia każdego użytkownika (nauczyciela).
Aby stworzyć indywidualne profile musimy uruchomić Users Administrator.
Menu Start -> Wszystkie programy - >EasyLAB -> USers Administrator.
Zalogować się za pomocą Loginu i Hasła administratora.

Klikamy w przycisk Add a new user.
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Wypełniamy formularz nowego użytkownika.

Wszystkie dane potwierdzamy przyciskiem

Przechodzimy do programu EasyLAB, klikamy na ikonę nauczyciela lewym przyciskiem myszy.

Klikamy w przycisk Rozpocznij osobistą sesję
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Pojawi się okno logowania.

Logujemy się za pomocą danych które podaliśmy w Users Administrator.

Od tego momentu wszystkie zmiany które będą wprowadzone w konfiguracji osobistej zostaną
zapamiętane przez program.

Konfiguracja osobista
Pozwala na zarządzanie funkcjami profilu nauczyciela.
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Z poziomu tego okna możemy:
Zmienić język interfejsu

Zdefiniować przyciski które mają wyświetlać się domyślnie w panelu funkcji.

Ustawić liczbę monitorów uczniów w widoku z miniaturami.
L - 32
M - 18
S-8

Zdefiniować interwał czasowy w sekwencyjnym monitoringu monitorów uczniów.

Ustawić domyślny widok klasy.

Automatycznie przypisać wszystkich uczniów i nauczyciela do grupy zaraz po uruchomieniu programu
i zalogowaniu się na profil.

Włączyć rozszerzone komunikaty pomocy.
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Zapamiętać nazwy które uczniowie podali podczas rejestracji

Magazyny
Funkcja pozwala na zarządzanie magazynami multimediów.

Za pomocą tej funkcji możesz zmienić miejsce w którym przetrzymywane są wszystkie katalogi
nauczycieli.

WAŻNE.
Dostęp do tej funkcji dostępny jest tylko z konta administratora.
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W celu dodania nowej lokalizacji klikamy na ikonę zielonego plusa.

Definiujemy lokalizację
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Zapisujemy ustawienia.
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Główny magazyn multimediów

Możliwość jego konfiguracji ma tylko administrator. Dostęp do niego mają wszyscy użytkownicy.
W celu zdefiniowania magazynu klikamy na zieloną ikonę plusa.

Ustawiamy jego lokalizację oraz definiujemy czy ma to być magazyn zawierający tylko pliki audio,
tylko pliki wideo czy oby dwa rodzaje plików.
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Zapisujemy ustawienia

Drugi magazyn multimediów

Dodany może być bezpośrednio przez nauczyciela. Jego konfiguracja wygląda tak samo jak w
przypadku pierwszego magazynu multimediów.
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Definiowanie aplikacji
Z poziomu tego okna możemy również zdefiniować aplikacje które mają być blokowane przez nas lub
uruchamiane na komputerach uczniów.

W celu dodania aplikacji do menu aplikacji które mają być uruchamiane automatycznie przez
nauczyciela wybieramy ikonę zielonego plusa.
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Definiujemy lokalizację aplikacji.
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Zapisujemy ustawienia.

W taki sam obydwa się definiowanie aplikacji które mają być blokowane automatycznie przez
nauczyciela na komputerach uczniów.
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Konserwacja
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Z poziomu tego okna możemy :
- Wyłączyć wszystkie komputery

- Uruchomić ponownie wszystkie komputery

- Włączyć wszystkie komputery

- Zamknąć sesję systemu operacyjnego

- Wysłać wiadomość do wszystkich uczniów
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Wspierane formaty audio i wideo

INPUT

CODECS

EXTENSIONS

AUDIO

VIDEO

AUDIO

VIDEO

Files

MPEG Layer 1/2

MPEG-1/2

M3U

AVI

DVD *1

MP3

DIVX (1/2/3)

MP3

WMV

Audio CD *2

AC3 - A/52

MPEG-4

WAV

ASF

MPEG

DTS

DIVX 5

WMA

DIV

M3U

LPCM

XVID

MP1

DIVX

AVI

AAC

3IVX D4

MP2

MOV

ASF / VMW / WMA

Vorbis

H.264

OGG

MP4 / MOV / 3GP

WMA 1/2

Sorenson 1/3 (Quicktime)

OGM

MP2V

OGG / OGM / Annodex

Alaw / µlaw

DV

AAC

MP4

FLAC

WMA 3

Cinepak

AC3

MPA

FLV (Flash)

ADPCM

Theora (alpha 3)

AU

MPE

TM

Creative

DV Audio

H.263/H.263i

M4A

MPEG

HTTP / FTP

Voice

FLAC

MJPEG (A/B)

MP4

MPG

MMS

QDM2/QDMC (QuickTime)

WMV 1/2

MPC

MPV2

SUBTITLES

MACE

WMV 3 / WMV 9 / VC-1

QT

DVD

Visualization effects

Indeo Video v3 (IV32)

QTL

Text Files (MicroDVD, SubRIP,
SubViewer, SSA1-5, SAMI,
VPlayer)

Speex
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Wymagania systemowe

Komputer ucznia








Procesor Pentium IV 2.8 GHz. lub Athlon AMD 64 3500+
512 Mb RAM
40 Gb wolnej przestrzeni na dysku
Karta grafiki128 Mb, Rozdzielczość 1024x768 24 bits
100 Mbps karta sieciowa
2 wolne porty USB 2.0
Microsoft® Windows® XP lub Windows® 7

Komputer nauczyciela








Procesor Pentium IV 3.2 GHz. lub Athlon AMD 64 4000+
2 Gb RAM (768 Mb wolnej)
80 Gb wolnej przestrzeni na dysku
Karta grafiki 512 Mb, Rozdzielczość 1024x768 32 bits
100 Mbps karta sieciowa
2 wolne porty USB 2.0
Microsoft® Windows® XP lub Windows® 7

Do prawidłowego działania systemu EasyLAB potrzebna jest sieć LAN (przepustowość sieci
10/100/1000 Mbps)
Programy kontrolujące, filtrujące sieć oraz chroniące ją mogą mieć wpływ na nieprawidłowe
działanie systemu.
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Kontakt
Serdecznie dziękujemy za zakup naszego produktu. Jednocześnie, mając nadzieję, że praca z naszym
produktem przyniesie Państwu wiele zadowolenia i korzyści, zapraszamy do zapoznania się z pełną
ofertą naszej firmy, którą znajdziecie Państwo na s tronie www.interwrite.pl.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji proszę o kontakt z

Agraf Sp. z o.o.
Ul. Nowe Sady 6
tel. + 48 (42) 25 03 120
tel. + 48 (42) 25 03 183
tel. kom + 48 605 068 900
e-mail: piotr_kaniecki@agraf.com.pl
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