
 

 

• Vypíchněte to podstatné při prezentacích 

• Zlepšete pozornost třídy při výuce 

• Ukažte na aktuální místo na obrazovce pomocí nástrojů, 
jako je zvýrazňovač, kruh či reflektor 

• Lupou zvětšete detaily 

• Zakryjte to, co nemá být vidět 

• Zaznamenejte snímky obrazovky 

• Popsané obrazovky uložte 

 

    

Zvýrazněte 

Zaujměte publikum pomocí více něž 20 anotačních 
nástrojů, které můžete použít během prezentace. 
Zvýraznění Pointeru leží nad oknem prezentovaného 
programu a jsou k okamžitému použití. 
 

     

Prezentujte 

Pointer je víc než jen anotační nástroj. Použijte jeho 
lupu k zvětšení detailů nebo části desktopu. Pokud má 
být naopak část plochy zakryta, použijte nástroj 
opona. 

 

 

Zachycujte 

Použijte nástroj Snap k zaznamenání studentských 
obrazovek. Rovněž můžete pořizovat snímky učitelské 
obrazovky pro jejich pozdější využití jako výukového 
materiálu. 
 



 
 

 
(1) Prezentační nástroje.  Pointer disponuje více než 20 šípkami, zvýrazňovači, ohraničeními a reflektory, 

k soustředění pozornosti na vybrané oblasti obrazovky při Vaší prezentaci. Lišta s paletou nástrojů „pluje“ 
navrchu nad všemi okny, takže zvýrazňovače můžete použít  při prezentaci Power Pointu, webových stránek 
nebo jakýchkoli jiných dokumentů. 

(2) Příklady zvýraz ňovačů. Použijte šipku, aby Vaši posluchači mohli nezávisle sledovat výklad, barevně 
zvýrazněte vybrané plochy, nebo použijte červenou tužku. Toto je jenom několik příkladů z celé palety 
výkonných nástrojů Pointeru. Také můžete použít nástroj lupa, k zobrazení jemných detailů. K zakrytí části 
obrazovky v průběhu testů nebo diskusí je zde nástroj „opona“. 

(3) Zachycování snímk ů. Pointer má speciální funkcionalitu k zachycování snímků celé obrazovky nebo jejích 
částí. Vytvářejte snímky studentských počítačů a ukládejte je k pozdějšímu vyhodnocení a jako dokumentaci 
z výuky. Také můžete popsat danou situaci na obrazovce pomocí anotačních nástrojů a obrazovku poté 
nasnímat, čímž získáte vizuální výukový materiál. 

Systémové požadavky: Windows 98/ME/NT4/2000/XP/Vista, min. 486/66 MHz, Mac OS X10.2.8 nebo vyšší, 
Zachycování obrazovek (Snap) funguje pouze na Windows platformě. 
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