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Podręcznik Prawa autorskie (C) 2021 NetSupport Ltd. Wszelkie 

prawa zastrzeżone. 

Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez 
zapowiedzi. NetSupport School Ltd. zastrzega sobie prawo zmiany 
niniejszego dokumentu i do dokonania okresowych zmian w zawartości 
niniejszego aktu bez obowiązku powiadomienia jakiejkolwiek osoby lub 
osób o korektach lub zmianach. 

 
Oprogramowanie określone w niniejszym dokumencie jest dostarczane 
w ramach umowy licencyjnej i jest chronione międzynarodowymi 
Prawami autorskimi. Można je skopiować wyłącznie dla potrzeby kopii 

zapasowej i stosowanie tylko tak jak opisano w umowy licencyjnej. 
 
Wszelkie domniemane gwarancje, jakiekolwiek gwarancje możliwości 

sprzedaży lub pasowania do określonego celu, ograniczają się do 
warunków gwarancji wyznaczonych w umowie licencyjnej.. 
 
Program Prawa autorskie (C) 1991 -2021 NetSupport Ltd. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 
Znaki Towarowe 

 
NetSupport School jest zarejestrowanym znakiem towarowym NetSupport 

School Ltd. 
 
Windows, Windows 2003/2008, XP, Windows Visa, Windows 7, Windows 
8/8.1, Windows 10 i Windows 11 to znaki towarowe Microsoft 

Corporation. 
 
Inne produkty, znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe 
stanowią własność odpowiednich właścicieli. 
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NetSupport Licencja 
Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą umową przed rozpoczęciem użytkowania 

oprogramowania NetSupport. Jest ona prawnie obowiązującą umową pomiędzy 

użytkownikiem a NetSupport Ltd. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na warunki niniejszej 

Licencji, to nie wolno mu pobierać, aktywować ani korzystać z oprogramowania. 

 

OKRES WAŻNOŚCI: Jeżeli niniejsza Licencja nie zostanie wypowiedziana zgodnie z poniższą 
Klauzulą Wypowiedzenia Umowy, Licencja jest bezterminowa.  

 

PRZYZNANIE LICENCJI: NetSupport Ltd niniejszym przyznaje niewyłączne, nieprzenaszalne 

prawo do użytkowania jednego egzemplarza zakupionego oprogramowania pod warunkiem, 

że użytkownik wniósł odpowiednie opłaty licencyjne i przestrzega zasad i warunków 

niniejszej Umowy,  

 

UŻYTKOWANIE: Oprogramowanie jest licencjonowane na warunkach licencji grupowej, co 

zostało określone w odpowiednim potwierdzeniu zamówienia, na fakturze produktu, 

świadectwie licencji lub na opakowaniu produktu. Użytkownik może wykonać, zainstalować i 
użytkować dodatkową kopię oprogramowania na takiej liczbie urządzeń, jaka została 

określona w warunkach licencji. Użytkownik musi stosować odpowiedni mechanizm, aby 

liczba urządzeń, na których zainstalowano oprogramowanie, nie przekraczała liczby 

uzyskanych licencji. 

 

UŻYTKOWANIE NA SERWERZE: W zakresie określonym przez odpowiednie potwierdzenie 

zamówienia, fakturę produktu, lub świadectwo licencji użytkownik może wykorzystywać 

oprogramowanie na urządzeniu lub serwerze w środowisku wielodostępnym lub sieciowym 

(„Użytkowanie na serwerze"). Oddzielna licencja jest wymagana dla każdego urządzenia lub 
stanowiska mogącego połączyć się z oprogramowaniem w dowolnym czasie, niezależnie do 

tego, czy te licencjonowane urządzenia lub stanowiska łączą się z oprogramowaniem 

jednocześnie, czy też w rzeczywistości wykorzystują oprogramowanie w innym czasie. Jeżeli 

użytkownik korzysta z oprogramowania lub urządzenia ograniczającego liczbę urządzeń lub 

stanowisk, które łączą się i wykorzystują oprogramowanie bezpośrednio lub jednocześnie 

(np. oprogramowanie i urządzenia do multipleksowania lub poolingu), nie zmniejsza to 

liczby wymaganych licencji. Szczególnie ważne jest zapewnienie takiej liczby licencji, która 

jest równa liczbie bezpośrednich kontaktów z oprogramowaniem do multipleksowania, 

poolingu lub urządzeń klienta). Jeżeli liczba urządzeń lub stanowisk, które mogą się  ołączyć 

z oprogramowaniem, przekracza liczbę uzyskanych licencji, należy zastosować odpowiedni 
mechanizm zapewniający, by oprogramowanie nie przekroczyło maksymalnej liczby 

określonej dla uzyskanej licencji.  

 

PRAWO AUTORSKIE: Niniejszy program jest chroniony przez międzynarodowe prawa 

autorskie. Kopiowanie programu jest dozwolone możliwe tylko do potrzeb wykonania kopii 

zapasowej. Użytkownik otrzymuje licencję na użytkowanie programu, a nie nabywa go. 

 

OGRANICZENIA: Użytkownik ani żaden inny sprzedawca nie mogą wynajmować, dzierżawić, 

sprzedawać licencjonowanych kopii [po uzyskaniu zgody] ani w żaden inny sposób 
przenosić prawa użytkowania programu na inną osobę. Użytkownik może jedynie sprzedać 

lub przekazać oryginalny nośnik z programem, pod warunkiem że nie zachowa żadnych 

kopii. Programu nie wolno modyfikować, dekompilować ani poddawać inżynierii wstecznej 

bez wcześniejszej pisemnej zgody NetSupport Ltd. 
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OGRANICZONA GWARANCJA: NetSupport Ltd gwarantuje działanie programu zgodnie z 

dołączoną do niego dokumentacją przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu. 

Pełna odpowiedzialność NetSupport Ltd oraz podejmowane środki zaradcze to: a) wymiana 

wadliwego nośnika z oprogramowaniem lub b) zwrot poniesionego kosztu zakupu 

programu. NetSupport Ltd wybierze jedno z tych działań, a realizacja gwarancji będzie 

zależeć od przedstawienia dowodu zakupu u autoryzowanego dystrybutora. 

 

Wszelka gwarancja domniemana, włączając w to gwarancję jakości lub odpowiedniości dla 

określonego celu, jest ograniczona do warunków gwarancji bezpośredniej. NetSupport Ltd. 
nie ponosi odpowiedzialności za stratę zysków, danych bądź informacji niezależnie od ich 

charakteru ani za jakiekolwiek szkody szczególne, uboczne lub wynikowe spowodowane 

naruszeniem gwarancji bądź użyciem programu, nawet jeżeli poinformowano NetSupport 

Ltd. o możliwości powstania takich szkód. W niektórych państwach ograniczenie lub 

wyłączenie szkód ubocznych czy wynikowych jest niedozwolone i niniejsze ograniczenie 

bądź wyłączenie prawa może nie stosować się do Użytkownika. Niniejsza gwarancja nie ma 

wpływu na prawa zagwarantowane ustawowo i Użytkownik może mieć także inne  rawa, w 

zależności od kraju. Maksymalna odpowiedzialność NetSupport Ltd. w żadnym przypadku 

nie przekracza ceny zapłaconej przez użytkownika końcowego/licencjobiorcę. 
 

WYPOWIEDZENIE UMOWY: Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Licencję oraz Umowę 

poprzez zniszczenie programu, jego dokumentacji oraz wszelkich kopii programu, 

niezależnie od ich formy.  

 

NetSupport Ltd. może wypowiedzieć Licencję w trybie natychmiastowym poprzez 

powiadomienie użytkownika na piśmie, jeżeli Użytkownik znacząco naruszy którykolwiek z 

warunków niniejszej licencji lub (w przypadkach, gdy możliwe jest podjęcie działań 

naprawczych), gdy użytkownik w ciągu 30 dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od 

NetSupport Ltd nie podejmie działań naprawczych (powiadomienie będzie zawierać 
informację o zamiarze wypowiedzenia Licencji przez NetSupport). Po wypowiedzeniu 

Licencji Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zniszczyć lub zwrócić NetSupport Ltd - 

oryginał i wszystkie kopie oprogramowania  - i powiadomić NetSupport Ltd o wykonaniu 

takich działań.  

 

WSPARCIE: Użytkownik mający problem z instalacją oprogramowania powinien 

skontaktować się z dostawcą oprogramowania. Użytkownik może zakupić oddzielnie usługi 

w zakresie wsparcia i utrzymania oprogramowania, które obejmują również dostarczenie 

rozszerzeń i aktualizacji.  
 

WŁAŚCIWE PRAWO: Niniejsza umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem angielskim.   
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Czym jest NetSupport School? 

NetSupport School jest wiodącym rozwiązaniem na rynku 
oprogramowania dla klas szkolnych. Obsługując wszystkie platformy, 
NetSupport School dostarcza nauczycielowi bogaty zbiór dedykowanych 
funkcji do oceny, monitorowania, współpracy i kontroli, zapewniając mu 

możliwość pełnego wykorzystania wyposażenia ICT. 
 
Starając się sprostać wyzwaniom i wymaganiom nowoczesnej klasy, 
NetSupport School zapewnia możliwość prezentowania treści zajęć, 
jednoczesnego monitorowania wszystkich komputerów oraz realizowania 
pracy zespołowej - gwarantując utrzymanie przez cały czas pełnej uwagi i 

skupienia studentów. Nie ma ukrytych dodatków: wszystkie funkcje są 
dostępne w standardzie, w tym moduły: Dedykowany Nauczyciel, 
Asystent Klasy i Technik. 
 
Oprogramowanie NetSupport Classroom jest zaprojektowane do 
bezproblemowej pracy w sieci przewodowej i bezprzewodowej, z 
komputerami stacjonarnymi, laptopami lub tabletami oraz do użytku na 

tradycyjnych komputerach PC, cienkich klientach lub w środowiskach 
zwirtualizowanych. 

 
Tutor Assistant  
Darmowy komponent, dostępny w Apple Store i Android App Store. 

Aplikacja NetSupport School Tutor Assistant, przeznaczona do 
wykorzystania w istniejącym środowisku klasowym, zarządzanym przez 
NetSupport School, stanowi rozszerzenie tradycyjnej aplikacji Tutor i 
pozwala nauczycielom na większą mobilność w pracowni komputerowej, 

jednocześnie stanowiąc doskonałe narzędzie na potrzeby monitorowania 
postępów studentów przez asystentów nauczyciela. 
 
Plikacja jest kompatybilna z urządzeniami Apple iOS, tablet Android i 
smartfon i po zainstalowaniu w urządzeniu paruje się z oprogramowaniem 
NetSupport School Tutor, dając nauczycielom swobodę poruszania się w 

klasie, przy zachowaniu kontroli nad klawiaturą i możliwości 

monitorowania wszystkich komputerów studentów. 
 
Teacher App – Windows 10 
Autorska aplikacja Teacher App, dodatkowa do aplikacji nauczycielskiej 
na pulpit dla systemu Windows, jest zaprojektowana do instalacji na 
tabletach Windows oraz urządzeniach dotykowych. Oprócz zapewnienia 

wszystkich oczekiwanych głównych funkcji zarządzania klasą, aplikacja 
Teacher ma na celu zintegrowanie kluczowych usług edukacyjnych 
Windows 10 i Office 365. 
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Tutor dla systemów Android 

NetSupport School Tutor dla systemów Android rozszerza funkcjonalność 
produktu o obsługę dedykowanych sal lekcyjnych opartych na tabletach, 
umożliwiając połączenie nauczyciela z urządzeniem każdego studenta i 
komunikację oraz udzielanie wsparcia w czasie rzeczywistym. 
 

Uwaga: Na tabletach Studentów musi być uruchomiona aplikacja 
NetSupport School Student. 

 
Student dla systemu Android i Browser dla iOS 
Oprogramowanie NetSupport School Student dla systemu Android i 
Browser dla iOS spełnia wymagania związane z coraz szerszym 

wykorzystaniem technologii mobilnej w nowoczesnej sali lekcyjnej. Aby 
umożliwić słuchaczom mobilnym uczestnictwo w lekcjach zarządzanych 

przy użyciu NetSupport, po dokonaniu instalacji na tabletach Android i 
urządzeniach iOS studentów, możliwa jest interakcja oraz wsparcie 
nauczycielskie z poziomu tradycyjnej stacjonarnej aplikacji Tutor. 
 
Tutor dla Google Chrome 
Na potrzeby dedykowanego środowiska edukacyjnego Chrome OS, 
aplikację NetSupport School Tutor można zainstalować na urządzeniu 

nauczyciela z systemem operacyjnym Chrome, uzyskując możliwość 
interakcji z chromebookami studentów. 

 
Obsługa chromebooków Google studentów 
Wykorzystaj możliwości NetSupport School w środowisku edukacyjnym 
chromebooków Google. Na potrzeby istniejącej lub nowej klasy 

zarządzanej przez NetSupport School, można zainstalować rozszerzenie 
aplikacji NetSupport School Student dla Google Chrome, obsługującym 
Google Chrome OS. 
 
NetSupport School dla Mac 
NetSupport School dla Mac to precyzyjne oprogramowanie do zarządzania 
klasą w środowisku Mac, które pozwala nauczycielom na kontrolę, 

komunikację i współpracę ze studentami. 

 

Uwaga: w razie potrzeby NetSupport School Windows Tutor może łączyć 
się ze Studentami korzystającymi z systemu Mac. 
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Stosowane Konwencje i Terminologia 

Stosowane Konwencje 
 

• Instrukcje Krok-po-Kroku, które powinny być wykonywane w 
kolejności, są przedstawione w postaci ponumerowanych 
paragrafów, pod wyraźnie podanym nagłówku "Do wykonania. 

• Jako, że często istnieje więcej niż jeden sposób wykonania zadania, 
uwzględniona zostanie również opcja "Lub". 

• Dodatkowe Porady lub noty objaśniające w zakresie niniejszych 
instrukcji pojawiają się jako zaznaczone ustępy pod nagłówkiem 

"Uwaga". 

• Pojedyncze pozycje w menu komend są podane w klamrach i 
powinny być stosowane w podanej kolejności, na przykład: 
{Student}{Czat}. 

 
Stosowana Terminologia 
Jednostka 

Kontroli/Tutor 

Stanowisko robocze Nauczyciel, które jest 

stosowane do przejęcia kontroli nad innym. 
Klient/Student Stanowisko robocze Uczeń nad którym zostanie 

przejęta kontrola. 
Dostępny Klient Gdy Klient zostanie zainstalowany na stanowisku 

roboczym, staje się dostępny do podłączenia do 
Jednostki Kontroli. Klient musi być dostępny 

przed podłączeniem Jednostki Kontroli do niego. 
Znany Klient Po przeprowadzeniu przeszukania dostępnych 

Klientów, NetSupport School przechowuje listę 
Klientów w pliku Client.NSS. Są to znani Klienci. 

Klient Podłączony Wszyscy dostępni Klienci lub grupy Klientów 
mogą zostać wybrani do jednoczesnego 
połączenia. Jednostka Kontroli może zdalnie 

kontrolować jedynie podłączonych Klientów. 
Wybrany Klient Kiedy wybrany zostaje podłączony Klient, 

ustanowiona zostaje sesja indywidualna "one to 

one". Jednostka Kontroli może wówczas 
Podglądać, Pokazywać lub Wysłać Wiadomość 
itp. tylko do tego Klienta. Jednostka Kontroli 
może także Obserwować, Kontrolować lub 

Udostępniać ekran, klawiaturę i mysz wybranego 
Klienta. Jednostka Kontroli może przełączać 
pomiędzy wieloma Klientami, robiąc każdego z 
nich, po kolei, wybranym Klientem. 
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Instalacja 

Instalowanie NetSupport School jest wyjątkowo łatwe i pod warunkiem, 
że zastosowanych jest kilka prostych reguł, w bardzo krótkim czasie 
można się cieszyć ze wszystkich dostępnych funkcji. 
 

Wybierz opcje do instalacji 
Aby zarządzać klasą jako nauczyciel, należy zainstalować na swoim 
urządzeniu program Tutor (Kontrola). 
 
Na każdym urządzeniu studenckim, z którym będzie nawiązywane 
połączenie, należy zainstalować program Student (Klient). 

 
Aby umożliwić specjalistom kontrolę i obsługę szkolnej sieci oraz 
zapewnianie wsparcia technicznego, można zainstalować Konsolę 
Techniczną. 
 

Uwaga: NetSupport School Tutor jest skonfigurowany do używania 
TCP/IP. 

 
Zalecana metoda połączenia ze Studentami (Klientami) 
Tryb Sali to szybka i łatwa metoda łączenia się z klientami w danej Sali. 
Kreator startowy pozwala na przypisanie urządzeń do danej Sali i na 

początku lekcji nauczyciel wybiera, z jaką salą chce się połączyć. Studenci 
mobilni mają możliwość przyłączenia się do określonej Sali.  
 

Ustawienia Sali można także skonfigurować u Studentów przez 
Konfigurator NetSupport School Student. 
 
Inne sposoby połączenia Tutora ze Studentami: poprzez Tryb 
Przeglądarki, Tryb PC, Tryb Użytkownika lub Tryb SIS. 
 

Można już zainstalować programy NetSupport School Tutor i Uczeń. 
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Wymagania systemu 

Niektóre obszary działania NetSupport School wymagają obecności 
określonych plików/aplikacji. 

 
Ogólne  
Internet Explorer 8 lub nowszego. 
Windows XP (SP3), 2003 (SP2), Vista, 2008, Windows 7, Windows 
8/8.1, Windows 10 oraz Windows 11.  
50Mbytes wolnej przestrzeni dyskowej dla samej instalacji uczniów. 
140Mbytes wolnej przestrzeni dyskowej dla samej instalacji Tutor. 

100Mbytes wolnej przestrzeni dyskowej dla samej instalacji Technik 

informatyk. 
160Mbytes wolnej przestrzeni dyskowej dla pełnej instalacji. 
TCP/IP. 
 
NetSupport School działa w takich środowiskach jak Serwer końcowy, 
Klient cienki/zerowy, Wirtualny pulpit oraz zasoby udostępnione i jest 

obsługiwany na chromebookach Google i tabletach Android/iOS. 
 
Aplikacja Tutor Assistant, obsługiwana przez urządzenia iOS 9 lub 
wyższe oraz Android 2.3 lub wyższe. 
 
Obsługa natywnej aplikacji Teacher na urządzeniach z Windows 10. 

 
Aplikacja Tutor dla Android obsługiwana przez tabletów Android 4.0.3 
lub wyższe. 
 
Aplikacja Student dla Android obsługiwana przez tabletów Android 5.0 
lub wyższe. 
 

Aplikacja NetSupport Browser (iOS), działająca na urządzeniach iOS w 
wersji 9.3.5 lub wyższej. 
 
NetSupport School obsługuje komputery z systemem Mac produktem 

pokrewnym, NetSupport School for Mac. 
 
Program NetSupport School Szkoła wymaga rozdzielczości ekranu 1024 

x 768 lub wyższej. 
 
Obsługa funkcji dotykowych 
NetSupport School Tutor, działający na systemie Windows 7 lub wyższym. 
NetSupport School Student, działający na systemie Windows 8/8.1 lub 
Windows 10. 
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Moduł testowania 

Projektant Testów wymaga MDAC 2.1 lub wyższego i COMCTL32.dll 
wersji 5.80 lub wyższej. Podczas instalacji, NetSupport School 
sprawdzi, czy te pliki są obecne i poinformuje jeżeli nie. Jeśli jednak 
instalowanie "cicho" przy zastosowaniu narzędzia rozmieszczania 
NetSupport School użytkowych, nie będziesz ostrzeżony jeżeli będzie 
brakować plików. 

 

Uwaga: Aby umożliwić drukarce wysyłanie powiadomień do 
komputera nadzorującego, instalator stosuje się 
następujące zmiany w komputerach uczniów; 

 

Firewall w systemie Windows 
Podczas instalacji zapisy Zapory Windows są dodawane 
automatycznie, aby zezwolić na użytkowanie produktu 
przez aktywną Sieć. W przypadku zmiany Sieci może 
zaistnieć konieczność rozszerzenia zakresu zapisów 

Zapory Windows, aby pozwolić na kontynuowanie 
połączeń przez Zaporę. 
 
Wyłączenie dzielenia plików i druku jest możliwe w 
przypadku systemów Windows XP Service Pack 3 i 
Windows Vista. 

 

Zakres portu TCP 139 ulegnie zmianie z "podsieci" do 
"JAKIEGOKOLWIEK" w przypadku systemu Windows XP 
Service Pack 3.  
 
Ustawienia lokalnej polityki bezpieczeństwa 
Na komputerach  połączonych w grupie roboczej - 
systemem operacyjny Windows Vista (lub wyższy), 

następujące ustawienia zasad lokalnych są określone; 
Dostęp do sieci:  
Umożliw anonimowemu 
SID/tłumaczenie nazwy WŁĄCZONY 

Dostęp do sieci:  
Nie można dopuścić 

anonimowej enumeracji kont 
SAM WYŁĄCZONE 
Dostęp do sieci:  
Nie można dopuścić 
anonimowej enumeracji kont 
i udziałów SAM WYŁĄCZONE 
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Dostęp do sieci:  

Ustaw, aby pozwolenia 
każdego dotyczyły 
anonimowych użytkowników WŁĄCZONY 
Dostęp do sieci:  
ogranicz anonimowy dostęp 
do nazwanych strumieni i 

udziałów WYŁĄCZONE 

 

Rozpoczęcie Instalacji  

Kopię NetSupport School można pobrać z witryny 

www.netsupportschool.com/downloads.asp 
 
Kliknij na odpowiednim języku z menu i wybierz opcję do instalacji 

NetSupport School. 
 
Wybierz, którego instalatora wybrać, setup.exe lub plik MSI (Wdrażanie 
tylko przez Active Directory). 
 
Jeżeli wymagane jest wdrożenie typu Active Directory, należy 

przeprowadzić instalację przy użyciu pliku MSI. 
 

Uwaga: Aby uzyskać dalsze informacje na temat instalacji przez Active 
Directory, odwiedź naszą Bazę wiedzy i zobacz punkt 

Installing NetSupport Manager or NetSupoprt School via 
Active Directory Group Policy (Polityka Grupy odnośnie 
instalacji NetSupport School przez Active Directory). 

 
Instalacja NetSupport School rozpocznie się od wyświetlenia Ekranu 
powitalnego. Kliknij Dalej aby kontynuować. 
 

Uwagi: 
• Przy modernizacji systemu operacyjnego Windows, przed 

dokonaniem modernizacji należy odinstalować NetSupport School. 

Gdy system operacyjny zostanie zmodernizowany, NetSupport 
School może być wówczas ponownie zainstalowany. 

• Podczas instalowania należy się zalogować jako Administrator. 

• Instalując NetSupport School w Windows 7, Windows 2008 Server 
R2, Windows 8 i Windows 2012 Server, Sterownik Filtra może nie 
zostać zainstalowany jeżeli nie zainstalowano wcześniej 
wymaganych Pakietów Serwisowych oraz aktualizacji (hotfixes). 
Możesz kontynuować instalację NetSupport School bez Sterownika 

http://www.netsupportschool.com/downloads.asp
https://kb.netsupportsoftware.com/knowledge-base/installing-netsupport-manager-or-netsupport-school-via-active-directory-group-policy-software-deployment/
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Filtra ale niektóre funkcje Kontroli Internetu mogą być 

niedostępne, włącznie z Blokowaniem FTP i SafeSearch.  
 
Bardziej szczegółowych informacji udziela zespół Pomocy 
Technicznej www.netsupportsoftware.com/support 

 
Umowa Licencyjna NetSupport  
Wyświetlona zostanie Umowa Licencyjna NetSupport. Należy uważnie 
zapoznać się z Umową Licencyjną i zaakceptować warunki w Umowie 
Licencyjnej, a następnie kliknąć Dalej, aby kontynuować. 
 

W przypadku odrzucenia umowy licencyjnej (Nie zgadzam się z 

warunkami Umowy Licencyjnej), należy kliknąć Anuluj. NetSupport 
School nie zostanie zainstalowane a instalator poprowadzi do Wyjścia z 
instalacji programu.  
 
Informacje Licencyjne 

Wybierz Rejestr i wpisz otrzymane dane licencji NetSupport School. Jeśli 
korzystasz z wersji testowej NetSupport, wybierz próbny okres 30 dni. 
 
Wybierz odpowiedni rodzaj licencji.   
 
Wszystkie platformy  

Wszyscy studenci używający Windows lub połączenia Windows, 

Chromebooks i tabletów. 
 
Tylko studenci używający Google Chrome  
Wszyscy studenci używający Google Chromebooks. 
 
Tylko studenci używający tabletów 
Wszyscy studenci używający tabletów. 

 
Kliknąć na Dalej. 
 

http://www.netsupportsoftware.com/support
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Wybierz Typ Ustawień 

Wybierz typ ustawień do zainstalowania na stanowisku roboczym. 

 

Studenta 
Instaluje oprogramowanie Uczeń. Ta funkcja (Kient) powinna być 

zainstalowana na stacjach roboczych/urządzeniach, które będą zdalnie 
sterowane. 
 
Nauczyciela 
Instaluje oprogramowanie Nauczyciel. Ta funkcja (Kontroli) powinna 
być zainstalowana na stanowiskach, które posłużą do zdalnego 
sterowania innymi komputerami PC. 

 

Technik informatyk 
Instaluje Tech Console. Ta funkcja powinna być zainstalowana na 
stanowiskach, które będą zarządzały oraz prowadziły konserwację 
komputerów. 
 
Zindywidualizowane 

Pozwala na wybranie funkcji do zainstalowania na stanowisku 
roboczym. 
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Kliknij Dalej, po wybraniu Zindywidualizowane. Wyświetlone zostanie 

okno zindywidualizowanych ustawień. 
 

Zindywidualizowane Ustawienia 

 

Wybierz komponent(y) do zainstalowania na stanowisku roboczym.  
  
Student 
Zainstaluj ten komponent, zwany czasem Klientem, na stanowiskach, 
które będą zdalnie kontrolowane. Instalując ten komponent, 
umożliwione jest ustanowienie połączenia maszynie Nauczyciel z 

maszynami Uczeń. Zakres dostępnych funkcji dla uczniów ogranicza się 
do tych, które umożliwiają im komunikację z nauczycielem, na przykład 

wysłanie żądania pomocy. 
 
Zainstaluj konfigurator 
Uczeń NetSupport School służy do dostosowania Ustawień Ucznia na 
każdym stanowisku Konfigurator roboczym. Przykładowo, ustawiając 

Transport do zastosowania, przydzielając imię Ucznia i ustawiając 
zabezpieczenia. 
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Wybierając komponent Uczeń, dostępna będzie również możliwość 

zainstalowania Konfiguratora Ucznia.  
 
Należy odznaczyć to pole gdy komponent nie ma być instalowany, 
nadal można skonfigurować maszynę Uczeń poprzez Konfiguratora 
Ucznia w późniejszym etapie tej Instalacji. 
 

Dodaj Skrót Konfigurator w Menu Start 
Wybierz aby utworzyć skrót w Menu Start do Konfiguratora Ucznia na 
stanowisku roboczym Ucznia. Zaletą zainstalowania tego w urządzeniu 
Ucznia jest łatwiejsze dokonanie zmian ustawień w przyszłości. Wadą 
jest fakt, że sami Uczniowie mogliby nieumyślnie uzyskać dostęp do tej 

opcji i dokonywać zmian. 
 

Uwaga: Jeżeli jest instalowany komponent Nauczyciel, Konfigurator 
Ucznia zostanie zainstalowany domyślnie. 

 
Konsola Nauczyciela 
Komponent ten, zwany czasem Jednostką Kontroli, powinien być 
zainstalowany na stanowiskach, które posłużą do zdalnego sterowania 
innymi komputerami PC. Daje to nauczycielowi dostęp do pełnego 

zakresu funkcji NetSupport School, na przykład, podglądu ekranów 
ucznia i pokazywaniu swojego ekranu uczniom.  

 
Wybierając ten komponent, zainstalowany zostanie także katalog 
Przenośnej aplikacji Nauczyciela, pozwala to użytkować aplikację 
Nauczyciel z przenośnych urządzeń, takich jak napędy pendrive USB, 

Memory Stick or Flash Drive. Aby uzyskać dalsze informacje, odwiedź 
naszą Bazę wiedzy i zobacz punkt Running the NetSupport School 
Tutor from a portable device (Obsługa NetSupport School Tutor 
na urządzeniu przenośnym). 
 

Uwaga: Jeżeli potrzeba uzyskać elastyczność umożliwiającą podgląd 

tej maszyny przez inne, można również zainstalować 
komponent Uczeń. 

 

Dodaj Skrót na Pulpicie dla aplikacji Nauczyciel 
Wybierz aby utworzyć na pulpicie ikonę dla Jednostki Kontroli 
(Nauczyciel) Aby umożliwić łatwy dostęp do Programu Nauczyciel. 
 
 
 
 

https://kb.netsupportsoftware.com/knowledge-base/running-the-netsupport-school-tutor-from-a-portable-device/
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Program narzędziowy Zdalne Wdrożenie  

Program narzędziowy Zdalnego Wdrożenia umożliwia wykonać wiele 
instalacji NetSupport School bez konieczności odwiedzania każdego 
indywidualnego stanowiska roboczego. 
 
Tech Console (zawiera program narzędziowy zdalne wdrożenie) 
Składnik ten należy zainstalować na stanowiskach, które będą 

zarządzały oraz prowadziły konserwację komputerów. Zapewnia 
Technikom Laboratorium i Operatorom Sieci główne funkcje 
NetSupport School. 
 
Dodaje skrót na pulpicie dla Tech Console 

Wybierz aby utworzyć na pulpicie ikonę dla umożliwienia łatwego 
dostępu do programu Tech Console. 

 
Nazwa i Łączność Serwera 
Zapewnia prostą i rzetelną metodę lokalizacji i łączenia się z 
komputerami PC Uczniów. 
 

Uwagi:  
• Windows XP ani Server 2003 nie obsługują Serwera łączności 

NetSupport. 
• Serwera komunikacyjnego NetSupport nie można zainstalować na 

urządzeniu z bramą NetSupport DNA Local (Server) Gateway. 

 
Narzędzie konwersji odgrywania 
To narzędzie pozwala konwertować pliki Powtórki na pliki wideo. 

 

Uwaga: Ten element zostanie zainstalowany automatycznie podczas 
instalacji oprogramowania Tutor lub elementu Konsoli 
technicznej. 

 
Kreator i konsola egzaminacyjna (Autonomiczny Projektant 
Testów) 

Projektant Testów pozwala na stworzenie zindywidualizowanych testów 
zawierających pytania tekstowe, obrazowe, audio i wideo. 
 
Instaluj do: 
Domyślnie, NetSupport School zostanie zainstalowany w katalogu 
C:\Program Files\NetSupport School\NetSupport School. Jeżeli chcesz 
zainstalować do innego katalogu, kliknij Zmień. 

 
Kliknij Dalej, aby kontynuować. 
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Identyfikacja Pomieszczenia 

Wprowadź wartość dla pomieszczenia z którym ma nastąpić połączenie, 
domyślnie wartością pomieszczenia będzie Eval. Wartość 
pomieszczenia może być aktualizowana później w ustawieniach 
Konfiguracji Nauczyciela. 
 
Kliknij Dalej aby kontynuować. 

 
Gotowy do Instalacji Programu 
Aby rozpocząć instalację, kliknij na Instaluj. Aby zmienić jakiekolwiek 
poprzednie zaznaczenia, kliknij na Wróć. Aby opuścić instalację, kliknij 
na Anuluj. 

 

Uwaga: Jeżeli do instalacji wybrano Klient (Uczeń), Set-up dokona 
wymaganych poprawek w pliku System.INI i/lub rejestrze, w 
celu załadowania Klienta podczas uruchomieniu systemu 
Windows. NetSupport School nie zastąpi żadnego z 

istniejących Sterowników. 

 
Instalacja Ukończona 
Aby zakończyć instalację: 

 

• Wybierz, czy uruchomić Konfiguratora Klienta. Umożliwia to 

ustawienie podstawowych informacji i zabezpieczeń Klienta.  

• Wybierz, czy uruchomić program narzędziowy Zdalnego Wdrożenia. 
Zapewnia to udogodnienie do zainstalowania i konfiguracji 
NetSupport School na wielu stanowiskach roboczych. 

 
Kliknij Zakończ aby wyjść z Programu Ustawień.  
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Wykryto Istniejącą Instalację 

Ekran ten pojawi się jeżeli egzemplarz NetSupport School jest już 
zainstalowany na stanowisku roboczym. 

 

• Zmień 
Zmiana ustawień programu, który jest już zainstalowany. 

 

• Napraw 
Napraw wszelkie błędy instalacji w programie. 

 

• Usuń 
Usuń NetSupport School z komputera. 

 
Wybierz opcję i kliknij Dalej. 
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Stworzenie administracyjnej (sieciowej) instalacji  

Administracyjna instalacja (egzemplarz dystrybucyjny) NetSupport 
School została zaprojektowana, by pomóc administratorom przy 
instalacji NetSupport School na PC połączonych w sieć, gdzie środki 
instalacyjne lub szczegóły Licencyjne mogą nie być łatwo dostępne, a 

ponadto oczekuje się, że wiele instalacji będzie się odbywało albo na 
raz albo przez pewien okres czasu. 
 
Ten rodzaj instalacji może być także wstępnie skonfigurowany do 
ustawienia NetSupport School z pewnymi opcji, zapewniając tym 
samym, że wszystkie instalacje NetSupport School są skonfigurowane 

tak samo. 

 
Po utworzeniu, egzemplarz dystrybucyjny może być stosowany do 
standardowych instalacji, Cichej Instalacji lub jako część zdalnego 
wdrożenia. 
 
Aby ustawić egzemplarz dystrybucyjny NetSupport School na 
Serwerze 

1. Utwórz katalog w sieci, który jest dostępny dla wszystkich 
komputerów PC, na których wymagana jest instalacja. 

2. Z oryginalnego źródła skopiuj plik SETUP.EXE. 
3. Utwórz i skopiuj aktualny plik NSM.LIC do tego katalogu. Jeżeli 

Pliku Licencji nie ma w katalogu podczas instalacji, NetSupport 
School zostanie zainstalowany przy użyciu domyślnej licencji 

Evaluation. 
4. Utwórz i skopiuj plik CLIENT32U.INI do tego katalogu. 
 

Uwaga: Można ustawić katalog sieci jako "tylko do odczytu", aby 
uniknąć zmian konfiguracji przez nieuprawnionych 
użytkowników. 

 

Aby zainstalować NetSupport School z Serwera na 
indywidualnych stanowiskach 

1. Na wymaganym stanowisku roboczym, przejdź do katalogu 
sieciowego zawierającego pliki instalacyjne NetSupport School. 

2. Uruchom Setup.exe. 

3. Podczas rozpoczęcia Instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami. 
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Cicha Instalacja  

Cicha Instalacja nie wymaga żadnego udziału użytkownika, 
zapewniając dogodną metodę wykonywania zbiorczej instalacji na kilku 

maszynach. 
 
Aby wykonać przeprowadzić cichą instalację 
1. Utwórz egzemplarz dystrybucyjny NetSupport School zawierający 

wymagane pliki Instalacji NetSupport School.  
2. W celu określenia właściwości dla Instalacji, w wierszu poleceń 

uruchom INSTCFG.EXE /S, z katalogu programu NetSupport 

School. Pojawi się okno dialogowe Opcje Konfiguracji Instalacji. 

Wybrane właściwości są przechowywane w pliku parametrów, o 
domyślnej nazwie NSS.ini.  

3. Wybierz {Plik} {Zapisz} i zapisz plik "NSS.ini" do katalogu 
zawierającego egzemplarz dystrybucyjny NetSupport School.  

4. Aby wykonać Cichą Instalację na wymaganym stanowisku 
roboczym, w katalogu zawierającym egzemplarz dystrybucyjny, 

należy uruchomić: 
 
msiexec /i "NetSupport School.msi" /qn 
(MSI installer) setup /S /v/qn (setup.exe installer) 

 

Uwaga: NetSupport School można zainstalować poprzez Active 

Directory. Group Policy Objects (GPO) instalacji 
oprogramowania muszą być zastosowane do Jednostek 
Organizacyjnych zawierających konta komputerowe zamiast 
użytkowników. Należy pamiętać, że aby oprogramowanie 

instalacji działało od razu, konieczne jest ustawienie 
parametru "Zawsze czekaj na sieć przy rozruchu i logowaniu 
komputera" w Konfiguracji Komputera | Szablony 
Administracyjne | System | Logowanie | skrzydło polityki 
grupy kontrolującej komputery, które podlegają instalacji 
oprogramowania. Zmiana ta wpłynie na czasy logowania dla 

maszyn z systemem Windows XP, które mają to ustawione. 

Bez tej zmiany do zadziałania instalacji wymagany jest 
dodatkowy cykl wylogowania / zalogowania. 
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Zainstaluj opcje konfiguracji 

Wykonując Cichą Instalację lub stosując NetSupport School Deploy, 
można dostosować instalację w celu spełnienia indywidualnych 
wymogów. To okno dialogowe, dostępne poprzez uruchomienie 

INSTCFG.EXE/S z folderu programu NetSupport School, w przypadku 
wykonywania Cichej Instalacji lub w przypadku użycia NetSupport 
School Deploy poprzez Zakładkę Zainstaluj Właściwości Ogólne, 
umożliwia Ci określenie zmiennych dla instalacji. Informacje są 
przechowywane w pliku parametrów, domyślna nazwa NSS.ini. 

 

Ikony 

Zaznacz odpowiednie pola, aby wskazać, które komponenty 

NetSupport School będą zainstalowane na maszynach Klienta. 

 
Ogólne 

Ścieżka instalacji 

Określenie katalogu, w którym zainstalowany będzie NetSupport 

School. Pozostaw puste, by zainstalować w domyślnym katalogu, 
\program files\NetSupport\NetSupport School. 
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NetSupport School Zdalna 

Program narzędziowy NetSupport School Zdalna ułatwia 
Administratorom Sieci instalację i konfigurację NetSupport School na 
wielu stanowiskach roboczych bez konieczności indywidualnych wizyt 
na nich.  

 
Narzędzie NetSupport School Deploy daje możliwość operacji przy 
pomocy adresów IP (określone zakresy IP lub komputery z zakresem IP 
lokalnym wobec urządzenia Tutora), domen Windows lub – alternatywnie 
– widoku sieci. Te metody pozwalają na wybór pożądanych stacji 
roboczych.  

 

Przy użyciu NetSupport School Zdalna instalacja można: 

• Zdalnie Zainstalować pakiet NetSupport School na wielu stacjach 

roboczych jednocześnie. 

• Utworzyć i pobrać określone Konfiguracje Klienta dla wielu stacji 
roboczych. 

• Zdalnie aktualizować szczegóły dotyczące Licencji NetSupport 
School dla wielu stacji roboczych. 

• Zdalnie Odinstalować pakiet NetSupport School z wielu stacji 
roboczych jednocześnie. 

 

Uwagi: 

• W trakcie zdalnej instalacji na komputerze z Windows Vista ani 

wyższy w Domenie, Użytkownik Konsoli musi być albo zalogowany 
na Domenie lub wprowadzić upoważnienia użytkownika gdy będzie 
zapytany o Konto Domeny które ma uprawnienia Lokalnego 
Administratora dla docelowego komputera. 

• Opcje użytkownika podpowiedzi Zastosowania nie są obsługiwane 
przez system Windows Vista ani wyższy. 

 
Instalowanie Programu narzędziowego Zdalna 

Podczas instalowania NetSupport School można zadecydować o 
kombinacji komponentów do instalacji. Aby zainstalować NetSupport 
School Zdalna, wybierz Program narzędziowy Zdalne Wdrożenie wraz z 
innymi składnikami, których są wymagane. 
 
Opcja NetSupport School Deploy jest obecnie obsługiwana przez 
następujące systemy operacyjne: 

 
• Windows XP 
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• Windows 2003 

• Windows Vista 
• Windows Server 2008\2008r2 
• Windows 7 
• Windows 8/8.1 
• Windows Server 2012 
• Windows 10 

 
Planowanie 
NetSupport School Zdalna to potężny program narzędziowy, który 
sprawia że instalowanie pakietów NetSupport School na wielu 
stanowiskach jest szybkie i łatwe. Niemniej jednak, dążąc do 

zapewnienia, że nie istnieją żadne ograniczenia lub niekompatybilność 
w stosowaniu oprogramowania, zaleca się przeprowadzić testowe 

wdrożenie na niedużej liczbie stanowisk dla upewnienia się, że nie ma 
konfliktów z innymi podobnymi produktami, takimi jak zdalne 
sterowanie albo pakiety zabezpieczeń pulpitu. Ponadto, dla dodanej 
ochrony i bezpieczeństwa, konieczne jest posiadanie odpowiednich 
uprawnień administratora dla urządzeń na których przeprowadzane jest 
wdrożenie.  
 

Jak działa NetSupport School Deploy? 
Kiedy opcje Wdrażanie zostaną skonfigurowane, narzędzie NetSupport 

School Deploy działa poprzez łączenie z docelowym komputerem przy 
użyciu usługi Udostępnianie plików i drukarek. 
 
Ta metoda wymaga dostępu do udziału Admin$ docelowego komputera 

oraz połączenia jako użytkownik z dostępem lokalnego administratora 
(mogą być wymagane szczegóły użytkownika). 
 
Po uwierzytelnieniu, pliki pakietu NetSupport School są kopiowane do 
poniższego folderu na zdalnym PC, przy wykorzystaniu połączenia z 
udziałem Admin$: 
 

C:\Windows\pcirdist.tmp\ 

 
Po przesłaniu plików do docelowego PC, plik instalacyjny zostaje 
uruchomiony przy użyciu Usługi Remote Procedure Calls, RPC (Zdalne 
wywołanie procedury). 
 
Jakie są wymagania? 

Aby z powodzeniem uruchomić składniki NetSupport School na 
docelowych PC, wymagane są następujące elementy: 
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• Udostępnianie plików i drukarek musi być włączone na docelowym PC 

• Polityka Udostępnianie i bezpieczeństwo kont lokalnych wymaga 

ustawienia {Klasyczna} na docelowym PC. 

• Konto użytkownika używane do połączenia z docelowym PC musi mieć 

lokalne uprawnienia administratora na docelowym PC. 

• Opcja Odnajdowanie sieci musi być włączona na docelowych PC, w 

systemach Windows Vista i wyższych. 

• Ograniczenia zdalne UAC muszą być wyłączone na docelowych PC z 

systemem Windows Vista lub wyższym, w środowisku grupy roboczej. 

 
Wdrażanie w systemie Windows XP ani wyższy 

Aby umożliwić wdrożenie NetSupport School w systemie Windows XP 
Professional ani wyższy, potrzeba dostępu do udostępniania Admin$ na 
zdalnym urządzeniu, w celu przesłania pakietu do wdrożenia. 

Domyślnie nie ma dostępu do udostępniania Admin$. 
 
Aby włączyć dostęp do Sieci: 

1. W Narzędziach Administracyjnych wybierz Lokalna Polityka 
Bezpieczeństwa. 

2. Wybierz {Ustawienia Zabezpieczeń}{Lokalne Zasady}{Opcje 

Zabezpieczeń} 

3. Wybierz {Dostęp do Sieci: Udostępnianie i model zabezpieczeń dla 
kont lokalnych} 

4. Zmień ustawienia dla tej zasady {Klasyczna – lokalni użytkownicy 
autoryzują się jako oni sami} 

 

Udostępnianie Admin$ będzie teraz dostępne i można wdrażać w 

zwykłym trybie. 
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Rozpoczęcie NetSupport School Zdalna  

1. Wybierz NetSupport School Zdalna z Grupy Programów NetSupport 
School. 

2. Pojawi się Główne okno NetSupport School Zdalna. 

 

Główne okno Wdrożenia jest podzielone na następujące sekcje: 
Pasek menu 

Pasek menu zawiera serii rozwijanych menu, które mogą być użyte do 
dostępu do różnych narzędzi konfiguracja dla procesu wdrożenia. 

 
Panel po lewej stronie 
Zawiera trzy zakładki, Sieć, Pliki Dziennika i Zabezpieczenia. 
 
Zakładki Sieć oraz Zabezpieczenia 
Wyświetla, w Widoku Drzewa, dostępne Sieci, Domeny i Stacje 
Robocze, które można wybrać dla przeprowadzenia czynności 

wdrożenia. 
 

Zakładka Pliki Dziennika 
Wymienia, w Widoku Drzewa, historię poprzednich wdrożeń.  
 
Panel po prawej stronie 
W wybranej zakładce Sieć, zawarty jest szereg informacji ogólnych o 

stacjach roboczych zlokalizowanych w wybranej sieci/domenie (nazwa 
urządzenia, adres Klienta, adres Mac, wersja oraz platforma NetSupport 
School Client). 
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Zakładka Pliki Dziennika zapewnia podział dotychczasowych wdrożeń, 

skategoryzowanych według typu. 
 
Zakładka Bezpieczeństwo podaje informacje szczegółowe o każdej 
stacji roboczej zlokalizowanej w wybranej sieci/domenie. Oprócz nazwy 
urządzenia, adresu IP, wersji i platformy Klienta widać również, czy Klient 
jest zabezpieczony hasłem, czy korzysta z potwierdzeń użytkownika. Z 

tymi zestawem informacji, można z wyprzedzeniem zdecydować, które 
urządzenia należy uwzględnić a które wykluczyć z nadchodzącego 
wdrożenia. Przykładowo, jeżeli aktualny Klient NetSupport School jest już 
zainstalowany przy niektórych stanowiskach, można go zignorować. 
 

Wdrożenie - Przygotowanie wdrożenia  

Wybór Komu Wdrożyć: 

1. W Głównym oknie wybierz zakładkę Sieć lub Zabezpieczenia. 

2. Wykaz dostępnych Sieci, Domen i Stacji Roboczych pojawi się w 
panelu po lewej stronie. Widok drzewa można powiększyć lub 

zmniejszyć, klikając odpowiednie strzałki. 

Uwaga: Można także wdrożyć dla określonych Zakresów IP poprzez 
dodanie odpowiedniego zakresu adresu do drzewa. Z paska 
menu wybierz {Narzędzia}{Dodaj Domenę IP}. 

3. Zaznacz wymaganą grupę. 

4. Nazwy stanowisk należących do wybranej grupy pojawią się w 
prawym panelu. Przełączanie zakładek Sieć i Bezpieczeństwo pozwala 

przeglądać informacje o każdym urządzeniu. Można zmienić widok 
listy wybierając opcję {Widok} z paska menu. 

5. Wybierz stanowiska aby uwzględnić je w czynnościach wdrożenia. 
(Można zastosować CTRL-kliknięcie lub SHIFT-kliknięcie). Przed 
decyzją o wybraniu lub wykluczeniu stanowiska roboczego, można 
zobaczyć jego właściwości klikając prawym przyciskiem na nazwie 
urządzenia. 

 



NetSupport School 14.00 

33 

Wybór Co Wdrożyć: 

Mogą Państwo wybrać:  

• Pakiet NetSupport School.  

• Konfiguracja Klienta.  
• Plik Licencji NetSupport School.  
• Odinstalowanie NetSupport School.  
 

Wdrożenie Pakietu NetSupport School 

1. Wybierz wymagane stacje robocze. 

2. Z rozwijanego menu w Głównym oknie Wdrożenia wybierz 

{Wdrażaj}{Pakiet NetSupport School}. Lub, Naciśnij prawy klawisz 

na wybranym stanowisku i wybierz Wdrożenie - Pakiet NetSupport 
School. 

3. Pojawi się okno dialogowe Podsumowanie Wdrożenia. 

 

To okno dialogowe zapewnia podsumowanie opcji które zostały 
wybrane dla zdalnej instalacji. Jeżeli jest to pierwsza zdalna 

instalacja, tekst pojawi się na czerwono aby wskazać, że 
wymagane informacje nie zostały wpisane. Aby wprowadzić lub 
poprawić informacje dla zdalnej instalacji, Kliknij Właściwości.  

4. Pojawi się okno dialogowe Właściwości Instalacji. Wprowadź 
właściwości dla wdrożenia wybierając pięć zakładek po kolei. 
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5. Pojawi się okno dialogowe Właściwości Instalacji. Wprowadź 

właściwości dla wdrożenia wybierając pięć zakładek po kolei. 
 
Zakładka Ogólne 
Określ pakiet NetSupport School do zdalnej instalacji oraz które 

komponenty mają być zainstalowane. 

Wprowadź opis dla pakietu mającego zostać zainstalowanym 
zdalnie. Jeżeli będzie pozostawione puste, zostaną zastosowane 
nazwa pakietu/wersja. 

Kliknij Przeglądaj i wybierz katalog zawierający pakiet NetSupport 
School do zainstalowania. W najlepszym przypadku, będzie to 
katalog zawierający kopię dystrybucji NetSupport School. 

Kliknij Edytuj w celu określenia komponentów do zainstalowania. 
Pojawi się okno dialogowe Opcje Konfiguracji Instalacji.   

 

Zakładka Opcje 

Wykorzystaj informacje dostarczone w zakładkach Sieć oraz 
Bezpieczeństwo do określenia które urządzenia mogą już mieć 
zainstalowane NetSupport School, można wówczas wybrać: 

• Ignoruj je poprzez zaznaczenie pola Pomiń urządzenia z 
działającym NetSupport School. 

• Zaktualizuj urządzenia najnowszą wersją przez zaznaczenie 
pola Aktualizuj nowe lub starsze systemy do bieżącej wersji. 
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• Po zdalnej instalacji pakietu, można potwierdzić, że Klient 

działa przez zaznaczenie pola Sprawdź działanie Klienta po 
ponownym uruchomieniu. Upewnij się, że stacje robocze są 
automatycznie uruchamiane ponownie po zdalnej instalacji 
aby ta opcja zadziałała. Patrz Zakładka Zrestartuj. 

 

Zakładka Potwierdzenie 

Należy rozważyć, czy stacje robocze będą wykorzystywane w 
trakcie rozpoczęcia zdalnej instalacji. Można wybrać: 

• Zainstaluj NetSupport School Natychmiast. Stanowiska na 
których nastąpi wdrożenie nie otrzymają żadnego 

powiadomienia. 
• Powiadom użytkownika przed zainstalowaniem NetSupport 

School. Użytkownik otrzyma powiadomienie i będzie musiał 
kliknąć Gotowe aby rozpocząć instalację. Użytkownicy nie mogą 
tego anulować. 

• Użytkownik może odroczyć instalację NetSupport School. 
Można określić ile razy Użytkownik może odroczyć instalację. 
Jeżeli użytkownik zdecyduje się odroczyć, będzie ponownie 
zapytany w godzinnych interwałach lub kolejnym razem gdy 
zrestartują stanowisko robocze, zależnie od tego co będzie 
wcześniej. 

 

Zakładka Wiadomość 

Można ustawić własną wiadomość, która wyświetli się na 

stanowisku roboczym w czasie instalacji. 
 
Zakładka Ponowne Uruchomienie 

Te opcje mają zastosowanie tylko wówczas, gdy docelowe komputery 
PC wymagają wymuszonego ponownego uruchomienia w celu 
ukończenia instalacji. 
 

Uwaga: Jeżeli wymagana jest weryfikacja, że Klient działa, patrz 

Zakładka Opcje, konieczne jest wybranie opcji, które 
wymusza natychmiastowe uruchomienie ponownie stacji 

roboczych. 

• Doradź użytkownikowi by zrestartował urządzenie. Po 
wykonaniu zdalnej instalacji, na stacjach roboczych zostanie 

wyświetlona wiadomość, prosząca użytkownika o 
zrestartowanie komputera przy kolejnej dogodnej okazji. Nie 
wybieraj jeśli powyższa Uwaga ma zastosowanie. 
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• Nalegaj aby użytkownik zrestartował urządzenie. Na 

stacjach roboczych zostanie wyświetlona wiadomość 
doradzająca użytkownikowi zrestartowanie komputera aby 
ukończyć instalację. 

• Wymuś restart. Pod koniec zdalnej instalacji, wyświetlana jest 
wiadomość informująca użytkowników, że stanowisko robocze 
zostanie uruchomione ponownie. Wyświetlany jest pasek czasu 

wskazujący ile sekund zostało zanim rozpocznie się restart. 

• Automatyczny restart jeżeli nie jest się zalogowanym. 
Jeżeli stanowisko robocze będące instalowane zdalnie nie ma 
zalogowanego użytkownika, restart rozpocznie się 

automatycznie. 

6. Po przejściu przez wszystkie pięć zakładek, kliknij Gotowe, aby 
powrócić do okna dialogowego Podsumowanie Wdrożenia. Można 

przeglądać własne zaznaczenia i edytować, jeśli jest to wymagane. 

7. Kliknij Wdrażaj aby rozpocząć instalację. Pojawi się okno dialogowe 
postępu, umożliwiające monitorowanie wdrożenia podczas instalacji 
na każdym ze stanowisk roboczych 

 

Okno dialogowe posiada dwie zakładki:  

Zakładka Dziennik umożliwia monitorowania wdrożenia gdy 
zacznie się na każdym ze stanowisk roboczych. 

Zakładka Stan wymienia etap wdrożenia osiągnięty na każdym ze 
stanowisk roboczych. Przykładowo, instalacja może być ukończona 

na jednej maszynie, ale na innej może być dalej w toku. 

8. Po zakończeniu instalacji kliknij Zamknij, aby powrócić do 
Głównego okna Wdrożenia. 
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Wdrożenie Konfiguracji Klienta  

Korzystając z NetSupport School Zdalna można zdalnie wdrożyć plik 
Konfiguracji Klienta zawierający określone ustawienia Klienta.  
 
1. Wybierz wymagane stanowiska. 

2. Z rozwijanego menu w Głównym oknie Wdrożenia wybierz 
{Wdrażaj}{Konfiguracja Klienta}. 

Lub,  
Naciśnij prawy klawisz na wybranym stanowisku i wybierz 
Wdrożenie-Konfiguracja Klienta. 

3. Pojawi się okno dialogowe Podsumowanie Wdrożenia. 

4. Kliknij na Właściwości aby wprowadzić szczegóły wdrożenia.  

5. Kliknij Przeglądaj w celu określenia katalogu zawierającego plik 
Konfiguracji Klienta do wdrożenia. Domyślny plik konfiguracji to 
CLIENT32U.INI i jest przechowywany w katalogu instalacji 
NetSupport School. 

Uwaga: Domyślna konfiguracja dla Klientów wersji wcześniejszej niż 
12.50 to CLIENT32.INI. 

6. Kliknij Edytuj, aby uzyskać dostęp do Konfiguratora Klienta w celu 
dokonania zmian pliku Konfiguracji.  

7. W razie potrzeby można określić dodatkowe parametry Klienta. 
Przykładowo, może to być lokalizacja dodatkowego pliku Konfiguracji, 

do którego można dodać dane użytkownika (nazwa i hasło). 

8. Aby zastosować nowe ustawienia, domyślnie Usługa Klienta 

zostanie automatycznie ponownie uruchomiona po wdrożeniu. 
Jeżeli nie jest to wymagane, należy odznaczyć pole Zrestartuj 
Usługę Klienta. 

9. Kliknij Gotowe, aby powrócić do okna dialogowego Podsumowanie. 
Można obejrzeć treści pliku konfiguracji poprzez kliknięcie na nazwę 
pliku. 

10. Kliknij Wdrażaj. Pojawi się okno dialogowe postępu umożliwiające 
monitorowanie stanu wdrożenia. 

11. Po zakończeniu kliknij Zamknij. 
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Wdrożenie Pliku Licencji NetSupport School  

Podczas instalowania pakietu NetSupport School, plik licencji jest 
przesyłany do każdego stanowiska roboczego. Jednakże mogą zaistnieć 
przypadki, w których informacje licencyjne potrzebują aktualizacji. 
Przykładowo, po nabyciu dodatkowych licencji plik licencji potrzebuje 
aktualizacji aby zarejestrować ten fakt. Stosując NetSupport School 

Zdalna można zdalnie aktualizować plik na stacjach roboczych 
użytkownika. 

 
1. Wybierz wymagane stanowiska. 

2. Z rozwijanego menu w Głównym oknie Wdrożenia wybierz 

{Wdrażaj}{Plik Licencji NetSupport School.  

Lub  

Naciśnij prawy klawisz na wybranym stanowisku i wybierz 
Wdrożenie-Plik Licencji NetSupport School. 

3. Pojawi się okno dialogowe Podsumowanie Wdrożenia. 

4. Kliknij na Właściwości aby wprowadzić szczegóły wdrożenia.  

5. Kliknij Przeglądaj w celu określenia katalogu zawierającego plik 
licencji do wdrożenia. Domyślnym plikiem jest NSM.LIC.  

6. Aby zastosować nowe ustawienia, domyślnie Usługa Klienta 

zostanie automatycznie uruchomiona ponownie po wdrożeniu. 

Jeżeli nie jest to wymagane, należy odznaczyć pole Zrestartuj 
Usługę Klienta NetSupport School. 

7. Kliknij Gotowe, aby powrócić do okna dialogowego Podsumowanie. 
Można obejrzeć treść pliku licencji poprzez kliknięcie na nazwę 
pliku. 

8. Kliknij Wdrażaj. Pojawi się okno dialogowe postępu umożliwiające 
monitorowanie stanu wdrożenia. 

9. Po zakończeniu kliknij Zamknij. 
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Zdalne Odinstalowanie  

Korzystając z NetSupport School Zdalna można zdalnie odinstalować 
Pakiet NetSupport School. 

 
1. Wybierz wymagane stanowiska. 

2. Z rozwijanego menu w Głównym oknie Wdrożenia Wybierz 

{Wdrażaj}{Odinstalowanie NetSupport School}.  

Lub,  
Naciśnij prawy klawisz na wybranym stanowisku i wybierz 
Wdrożenie-Odinstalowanie NetSupport School. 

3. Pojawi się okno dialogowe Podsumowanie Wdrożenia. 

4. Kliknij na Właściwości aby wprowadzić szczegóły wdrożenia. Pojawi 
się okno dialogowe Odinstalowanie NetSupport School. 

 

5. Wprowadź właściwości dla wdrożenia wybierając cztery zakładki z 

kolei. 

Zakładka ogólna 
Zapewnia opis pakietu, który będzie odinstalowany. 
 
Zakładka Potwierdzenie 
Należy rozważyć, czy stacje robocze będą wykorzystywane w 
trakcie rozpoczęcia zdalnej instalacji. Można wybrać: 
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• Natychmiastowe Odinstalowanie NetSupport School. Stanowiska 

na których nastąpi wdrożenie nie otrzymają żadnego 
powiadomienia. 

• Powiadom użytkownika przed odinstalowaniem NetSupport 
School. Użytkownik otrzyma powiadomienie i będzie musiał 
kliknąć Gotowe aby rozpocząć odinstalowanie. Użytkownicy nie 
mogą tego anulować. 

• Użytkownik może odroczyć odinstalowanie NetSupport School. 
Można określić ile razy użytkownik może odraczać 
odinstalowanie. Jeżeli użytkownik zdecyduje się odroczyć, 
zostanie zapytany kolejnym razem gdy zrestartuje stanowisko 
robocze. 

 
Zakładka Wiadomość 

Można ustawić własną wiadomość, która wyświetli się na 
stanowisku roboczym w czasie gdy trwa odinstalowanie. 
 
Zakładka Ponowne Uruchomienie 
Aby całkowicie usunąć wszystkie pliki NetSupport School, stacje 
robocze muszą być uruchomione ponownie. 

• Nalega aby użytkownik uruchomił ponownie urządzenie. 

Wiadomość zostanie wyświetlona na stacjach roboczych, 
informując o konieczności ponownego uruchomienia komputera 

PC przez użytkownika w celu ukończenia procesu. 

• Wymuszone ponowne uruchomienie. Pod koniec wdrożenia, 
wyświetli się wiadomość informująca by użytkownicy na 
stanowisku roboczym ponownie uruchomili stację roboczą. 

Wyświetlany jest pasek czasu wskazujący ile sekund zostało 
zanim rozpocznie się restart. 

• Automatyczne ponowne uruchomienie jeżeli niezalogowane. 
Jeżeli nie zalogowano się na stanowisku roboczym poddanym 
wdrożeniu, ponowne uruchomienie rozpocznie się 
automatycznie. 

6. Po przejściu przez wszystkie cztery zakładki, kliknij Gotowe, aby 

powrócić do okna dialogowego Podsumowanie Wdrożenia. Można 
przeglądać własne zaznaczenia i edytować, jeśli jest to wymagane. 

7. Kliknij Wdrożenie aby rozpocząć odinstalowanie. Pojawi się okno 
dialogowe postępu, umożliwiające monitorowanie wdrożenia 

podczas odinstalowania każdego ze stanowisk roboczych. 

8. Po zakończeniu kliknij Zamknij. 
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Wejście w Ustawienia Wdrażania W Zaawansowanym 

trybie  

Mogą zaistnieć przypadki gdy konieczne jest wstrzymanie zdalnej 
instalacji do bardziej dogodnej chwili dnia. Przy użyciu NetSupport 
School Zdalna instalacja możliwe jest przygotowanie ustawień z 

wyprzedzeniem i wybór z wyprzedzeniem kiedy dokonać zdalnej 
instalacji. 
 

Uwaga: Należy dokonać wyboru stacji roboczych na których ma się 
uruchomić zdalna instalacja. 

 

Aby przygotować Ustawienia dla Przyszłego Wdrożenia 

1. Z rozwijanego menu w Głównym oknie Wdrożenia wybierz 
{Wdrażaj}{Konfiguracja}. 

2. Pojawi się okno dialogowe Listy Wdrażania. Wybierz wymaganą 
Opcję Wdrażania. (Pakiet, Konfiguracja Klienta, Plik Licencji lub 
Odinstalowania) 

3. Kliknij na Właściwości i wprowadź wymagane ustawienia. 

4. Kiedy wszystkie ustawienia zostaną wpisane, kliknij Zamknij, aby 

powrócić do Głównego okna Wdrożenia. 

 

Aby Rozpocząć Wdrożenie 

1. Wybierz stanowiska do Wdrożenia. Patrz Przygotowanie Wdrożenia. 

2. Z Rozwijanego menu w Głównym oknie wybierz {Wdrażaj}. lub 
Naciśnij prawy klawisz na wybranym stanowisku i wybierz Wdrażaj. 

3. Wybierz wymaganą Opcję Wdrażania. 

4. Pojawi się okno dialogowe Podsumowania Wdrożenia, 
przedstawiające wstępnie określone zaznaczenia. Mogą one być 
edytowane, jeśli jest to wymagane. 

5. Kliknij Wdrażaj aby rozpocząć wdrożenie. 
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Pliki Dziennika  

Korzystając z NetSupport School Zdalna instalacja, informacje o 
każdym zastosowaniu, czy to pakiet instalacyjny, aktualizacja licencji, 
pobieranie konfiguracji czy odinstalowanie, są rejestrowane. Zapewnia 

to przydatne przypomnienie za każdym razem, gdy korzysta się z 
użyteczności, którą się uprzednio wykorzystało. Informacje są 
przechowywane w Pliku Dziennika. 
 
Aby zobaczyć Pliki Dziennika 

1. Z głównego okna NetSupport School Zdalna, wybierz zakładkę Pliki 
Dziennika. 

 

2. W panelu po lewej stronie Głównego okna, powiększ lub zmniejsz 
Widok Drzewa, aby zobaczyć opis każdego typu wdrożenia, datę i 
godzinę, kiedy wdrożenie miało miejsce oraz stanowiska robocze, 
gdzie zostało wdrożone. 

3. Wybierając pozycję z panelu po lewej stronie, w prawym panelu 
pojawi się szczegółowa informacja na temat wdrożenia. 

 
Drukowanie Pliku Dziennika 

Aby wydrukować Plik Dziennika: 

1. Wybierz wymagany Pliku Dziennika w Widoku Drzewa. 

2. Wybierz {Dziennik} {Drukuj} z Rozwijanego menu w Głównym 

oknie Wdrożenia. 
 

Usuwanie Pliku Dziennika 

Aby usunąć stare lub niepożądane Pliki Dziennika: 

1. Wybierz wymagany Pliku Dziennika w Widoku Drzewa. 

2. Wybierz {Dziennik} {Usuń} z Rozwijanego menu w Głównym oknie 

Wdrożenia. 
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Uruchomienie NetSupport School na  windows 

Po dokonaniu instalacji, program Student jest automatycznie ładowany na 
urządzeniach Studentów podczas rozruchu. 
 
Aby uruchomić program Kontroli NetSupport School, kliknij podwójnie 

ikonę Nauczyciel NetSupport School w Twojej Grupie Programów 
NetSupport School lub wybierz: {Rozpocznij} {Programy} {NetSupport 
School} {Konsola Nauczyciela NetSupport School}.  
 

Uwaga: W systemie Windows 8, na ekranie startowym pojawią się 
tylko ikony Tutor i Konsola techniczna; można uzyskać 

dostęp do innych elementów NetSupport, klikając prawym 
przyciskiem myszy i wybierając opcję Wszystkie aplikacje z 
dołu ekranu. Jeżeli określone dodatkowe elementy 
NetSupport mają się pojawiać na ekranie startowym, należy 

kliknąć wybrany element prawym przyciskiem myszy i 
wybrać opcję Przypnij do ekranu startowego. 

 

NetSupport School oferuje trzy tryby oglądu interfejsu użytkownika w 
Tutorze: Zaawansowany, Średnio zaawansowany i Uproszczony.  Tryb 
Zaawansowany zapewnia pełny dostęp do wszystkich opcji oraz funkcji 
NetSupport School. Tryb średnio zaawansowany daje dostęp do funkcji 

podstawowych i często używanych narzędzi nauczycielskich.  Tryb 
Uproszczony udostępnia ukierunkowany zbiór funkcji na potrzeby 
zarządzania klasą, pozwalający utrzymać kontrolę. Podczas wczytywania 

NetSupport School pojawi się prośba o wybór trybu. 
 
Pojawi się kreator Witaj, stąd można zdalnie zainstalować 
oprogramowanie dla Uczniów na nowych komputerach w Twojej bieżące 
klasie, klikając Klasę. Jeśli trzeba wdrożyć oprogramowanie Student w 
danej sieci lub uzyskać dostęp do opcji zaawansowanych, kliknij Sieć, 

aby otworzyć narzędzie NetSupport School Deploy. Aby tylko rozpocząć 
program Nauczyciela, kliknij Rozpocznij a pojawi się Kreator Klasy. 
 

Kreator klasy pozwala wprowadzać ogólne właściwości lekcji i wybierać 
sposób lokalizowania oraz łączenia się ze Studentami. Można tworzyć 
kilka klas, używając różnych metod łączenia. Wymaganą klasę można 
wczytać na początku lekcji, a następnie szybko połączyć się z 

urządzeniami Studentów. 
 

Uwaga: Opcje dostępne w Kreatorze klasy zależą od wybranego w 
Tutorze trybu interfejsu użytkownika. 
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Gdy program Nauczyciela załaduje się, NetSupport School wyszuka 

wówczas w Sieci określonych Uczniów. Podczas wyszukiwania będzie 
wyświetlana wiadomość Przeglądanie. Ikony wszystkich podłączonych 
Klientów zostaną wyświetlone w oknie Kontroli. Ikona ostrzeżenia 
wskaże urządzenia, z którymi nie mogłeś połączyć się. Przesuń mysz 
nad ikonę, by wyświetlić przyczynę nieudanego połączenia. 
 

Uwaga:  Jeśli podczas instalacji wybrano opcję „Tylko studenci 
używający Google Chrome” lub „Tylko studenci używający 
tabletów”, konsola programu NetSupport School Tutor pokaże 
funkcje dostępne dla tych studentów. 

 

Można wpisać lub zmienić dane lekcji dla aktualnej klasy w widoku 

Normalny. To okno można zminimalizować, klikając przycisk . 
 

Uwaga: W celu zabezpieczenia przed połączeniem konsoli technicznej 
automatycznie ze stanowiskiem nauczyciela, upewnij się, że 
Klient NetSupport School jest zainstalowany i ustaw opcję 
Zezwól użytkownikowi przyzwalanie w konfiguratorze Klienta. 
Będziesz musiał potwierdzić potwierdzenie połączenia zanim 

zostanie nawiązane. 
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Zdalna instalacja NetSupport School - Tryb 

pomieszczenia  

NetSupport School zapewnia szybki i prosty sposób przypisania 
komputerów do określonego pomieszczenia i szybkie zdalne 
zainstalowanie oprogramowania studenckiego na tych urządzeniach. 
Nauczyciel określa wymagane pomieszczenie przy rozpoczęciu lekcji i 
połączy się ze wszystkimi komputerami w tym pomieszczeniu. 
 

Uwaga: Jeżeli potrzebujesz umieścić oprogramowanie Ucznia we 
wszystkich lokalizacjach Twojej sieci lub potrzebujesz 
bardziej zaawansowanych opcji zdalnej instalacji, będziesz 

musiał użyć  Funkcji Zdalnej Instalacji NetSupport School. 

Można uzyskac do nich dostęp klikając ikonę Sieci na 
Kreatorze Uruchomienia NetSupport School lub wybierając 
{Rozpocznij} {Programy} {NetSupport School} {Zdalna 
Instalacja NetSupport School}. 

 
1. Wybierz klasę z Kreatora Uruchomienia NetSupport School  

2. Pojawi się okno dialogowe Podstawowa zdalna instalacja 
NetSupport School. 

 

3. Wprowadź pomieszczenie, by przypisać do niego komputery. 

4. Rozwijana lista wyświetli wszystkie dostępne Domeny i grupy 
robocze, możesz również zdalnie zainstalować w określonych 

zakresach IP, wybierając Dodaj nowy zakres IP z listy. 
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5. Wybierz wymaganą grupę, dostępne komputery zostaną 

wyświetlone na liście Dostępnych Komputerów. 

6. Wybierz komputer(y) do zdalnej instalacji oprogramowania 
studenckiego i kliknij Dodaj. Komputer(y) zostanie przeniesiony na 
listę Komputery do instalacji oprogramowania.  

7. Kliknij Zakończ, aby rozpocząć instalację. Pojawi się okno 
dialogowe postępu, umożliwiając Ci monitorowanie zdalnej 
instalacji, podczas gdy będzie instalować na każdym komputerze. 

8. Oprogramowanie dla Ucznia NetSupport School zostanie 
zainstalowane na wymaganym urządzeniu i przypisane 
określonemu pomieszczeniu. 

 

Uwaga: Można również uzyskać dostęp do okna dialogowego 
Podstawowej Zdalnej Instalacji NetSupport School z 
Konfiguratora Nauczyciela. Wybierz {Szkoła} {Konfiguracja 

– Ustawienia sieciowe i sieci bezprzewodowej} z rozwijanego 
menu okna Kontroli i kliknij przycisk Zdalna Instalacja. 
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Szukanie i Łączenie się z Uczniami  

Kreator klasy pozwala Nauczycielowi wybrać tryb połączenia, który 
najlepiej odpowiada jego wymogom. Kreator klasy jest wyświetlany, 

gdy program Tutor zostaje uruchomiony i gdy klasa jest resetowana. 
Można również określić sposób połączenia ze Studentami i 
skonfigurować te ustawienia w Konfiguracji programu Tutor, wybierając 
{Szkoła}{Konfiguracja – Wybór Studentów} w rozwijanym menu okna 
Zarządzania. 
 
Dostępne metody połączeń: 

 

Tryb Sali 
Łącz się z komputerami Studentów według sali.  
 
Tryb PC  
Łącz się ze stałą listą komputerów Studentów według nazw urządzeń. 
 

Tryb Użytkownika 
Łącz się ze Stałą listą Studentów (według zalogowanych nazw 
użytkownika). 
 
Tryb Przeglądania 
Przeglądaj Sieć i łącz się z komputerami Studentów z określoną nazwą 

urządzenia. 
 
Tryb SIS  
Połącz się ze swoim środowiskiem studenckich systemów informacyjnych 
SIS przy pomocy OneRoster lub Google Classroom. 
 
Metoda domyślna to „Połącz ze Studentami w sali/salach”. 

 

Uwagi: 
• Jeżeli oczekiwani Klienci nie zostaną znalezieni, powodem może być 

to, że NetSupport School nie został skonfigurowany do 

przeglądania wymaganych Sieci. Zobacz Konfiguracja Szkoła 
NetSupport School Do Przeglądania Podsieci w celu uzyskania 
większej ilości informacji. 

• Jeżeli „Serwer Nazwy/Bramki" został skonfigurowany, program 
Nauczyciela będzie wykorzystywać szczegóły zapisane tutaj, 
zamiast wykonywać przeglądanie przez sieć. 
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Kreator Klasy  

Kreator klasy pozwala wprowadzać ogólne właściwości lekcji i wybierać 
sposób lokalizowania oraz łączenia się ze Studentami. Można tworzyć 
kilka klas, używając różnych metod łączenia. Wymaganą klasę można 
wczytać na początku lekcji, a następnie szybko połączyć się z 
urządzeniami Studentów. 

 

Uwaga: Opcje są wyświetlane zależnie od tego, jaki tryb interfejsu 
użytkownika w Tutorze został wybrany podczas uruchomienia. 

 

Szczegóły Lekcji  

Są dostępne opcje wpisania nazwy Nauczyciela, Tematu lekcji oraz Celów 

i wyników lekcji. Jeśli te szczegóły zostaną uzupełnione, staną się częścią 

Rejestru Studentów i będą wyświetlone w pasku narzędzi Studenta. 
 

Uwaga: Pole nazwy użytkownika Nauczyciela jest dostępne tylko przy 
połączeniu w trybie SIS. Wybierz wymaganą nazwę Nauczyciela 
z rozwijanej listy; pojawi się lista klas w okienku „Connect to” 
(„Połącz z”). 
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Kiedy kończy się ta Lekcja? 

Wprowadź godzinę o której zajęcia mają się kończyć, gdy lekcja będzie 
w toku pojawi się zegar. Jeżeli lekcja ma nie być ograniczona czasowo, 
należy włączyć opcję Lekcja Otwarta. 
Połącz z 
Wybierz metodę lokalizowania i łączenia się ze Studentami.  
 

Kliknij opcję Nowe, aby utworzyć metodę łączenia dla swojej klasy. 
Pojawi się dialog trybu startowego Wybór: możesz połączyć się przez 
Salę, listę Nazw komputerów, listę nazw użytkownika Studentów lub 
przeszukać lokalną sieć w celu zlokalizowania Studentów.  
 

Uwaga: Aby połączyć się w trybie SIS należy kliknąć Configure 
(Konfiguruj). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz punkt 
dotyczący łączenia ze Studentami w trybie SIS. 

 
Po zdefiniowaniu metody łączenia dla danej klasy, pojawia się ona w 
Kreatorze połączenia i jest dostępna jako opcja wyboru.  Dwukrotnie 
kliknij wymaganą klasę lub podświetl ją i kliknij Select (Wybierz). 
 
Aby zmodyfikować istniejącą klasę, zaznacz wymagany element i kliknij 

opcję Edytuj. Pojawi się okno dialogowe dotyczące danej metody 
połączenia, które pozwoli na zmodyfikowanie szczegółów. 

 
Aby usunąć klasę, zaznacz określony element i kliknij opcję Usuń. 
 
Zasilanie włączone 

Włącza wszystkie komputery podczas łączenia przez Salę lub Nazwy 
komputerów. 
 
Sala ad-hoc 
Z tego miejsca można wpisać doraźnie wybraną salą, z którą chce się 
połączyć. Ta opcja zostanie wyświetlona tylko, jeśli opcja Monituj przy 
uruchomieniu została wybrana w ustawieniach Konfiguracja Tutora - 

Wybór Studenta. 

 
Utwórz Notatnik 
Ta opcja pozwala rozpocząć nowy lub otworzyć istniejący Dziennik. 
 
Utwórz Rejestr Uczniów  
Zanim rozpocznie się lekcja, możliwe jest zgłoszenie Uczniom 

konieczności logowania się swoimi nazwiskami. Zostaną one 
wyświetlone w Nauczycielu zamiast nazw urządzeń. 
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Nie pokazuj ponownie tego okna dialogowego 

Poprzez zaznaczenie tego pola wyboru, Kreator Klasy nie pojawi się 
przy uruchomieniu. 
 

Uwaga: Aby ponownie aktywować Kreator Klasy aby pojawiał się przy 
uruchomieniach, należy włączyć opcję Wyświetlaj Kreator 
Klasy w sekcji uruchamiania w ustawieniach. 

 
Configure (Konfiguruj) 
Ta opcja zapewnia dostęp do różnych ustawień konfiguracji Tutora, 
pozwalających na wybór ustawień sieciowych, takich jak np. włączenie 
Serwera komunikacyjnego NetSupport lub wybór metody połączenia. 

 
Kliknij OK aby rozpocząć lekcję. Tutor wyszuka Studentów i połączy się z 

nimi przy pomocy wybranej metody połączenia. Jeżeli wymagane jest od 
Uczniów aby rejestrowali się swoimi nazwiskami, pojawi się okno 
dialogowe Rejestru Uczniów.  
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Połącz się z Uczniami poprzez tryb pomieszczenia  

NetSupport School zapewnia szybkie i łatwe metody łączenia się z 
urządzeniami w danym pomieszczeniu. Intuicyjny kreator uruchomienia 
umożliwia Ci przypisanie komputerów do określonego pomieszczenia i 
szybkie Zdalne Instalowanie oprogramowania studenckiego na tych 
urządzeniach. Na początku lekcji nauczyciel po prostu wskazuje, z 

którymi predefiniowanymi pomieszczeniami chce się połączyć. 
"Roamingujący" Uczniowie również mają możliwość połączenia z 
wyznaczonym pomieszczeniem. 
 
Ustawienia pomieszczenia mogą być także skonfigurowane na 

stanowisku Ucznia w Konfiguratorze Ucznia NetSupport School.   
 

Połączenie przez kreator Klasy 
1. W Kreatorze klasy wybierz opcję Nowe. 
2. Kliknij Tryb sali. 
3. Pojawi się okno dialogowe trybu sali NetSupport School. 
4. Wpisz nazwę sali, z którą chcesz się połączyć. Można wprowadzić 

kilka sal (należy oddzielić każdą wartość symbolem plusa); 
zostanie utworzona jedna klasa, zawierająca wymagane sale. 

5. Wybierz Ustaw tę metodę połączenia jako aktywną, aby ustanowić 
tę metodę połączenia aktywną. 

6. Kliknij OK. 

7. Nowa klasa pojawi się w Kreatorze klasy. Jeśli nie ustawiłeś tej 
klasy jako aktywnej metody połączenia, podświetl klasę i kliknij 
Wybierz a następnie kliknij OK. 

8. Tutor wyszuka i połączy się ze wszystkimi znalezionymi 
Studentami, wyświetlając ich ikony w Oknie kontrolnym. 

 
Łączenie przy użyciu konfiguratora Tutora 
1. Wybierz {Szkoła} {Konfiguracja} z rozwijanego menu okna 

Kontroli. 
2. Wybierz wybór Ucznia. 

3. Kliknij opcję Połącz się z Uczniami w pomieszczeniu(ach) i 
wprowadź wymagane pomieszczenie. Można wprowadzić kilka sal 

(należy oddzielić każdą wartość symbolem plusa); zostanie 
utworzona jedna klasa, zawierająca wymagane sale. 

4. Aby dokonać wyboru z listy sal w Kreatorze klasy, kliknij Wybierz z 
listy sal. Wprowadź nazwy wymaganych sal, oddzielając każdą 
wartość przecinkiem. 

5. Aby zezwolić studentom na dostęp do swojej sali, kliknij Potwierz 
studentów roamingowych. 
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6. Kliknij Okno zachęty przy uruchomieniu, jeśli chcesz, by 

Nauczyciel został poproszony o wprowadzenie numeru 
pomieszczeniem za każdym razem, gdy Nauczyciel rozpoczyna. 

7. Kliknij OK. 
8. kliknij Tak, by ponownie zainicjować Konfiguratora Nauczyciela. 
9. Nauczyciel połączy się ze wszystkimi znalezionymi Uczniami i 

wyświetli ich ikony w oknie Kontroli. 

 

Uwaga: Ikona ostrzeżenia zostanie wyświetlona obok Uczniów, którzy 
byli niezdolni do połączenia. Przesuń mysz nad tę ikonę, aby 
zobaczyć powód nieudanego połączenia. 

 

Manualne przyłączanie Studentów do sal 
Studentów mobilnych można skonfigurować, aby manualnie wpisywać 

salę lub wybierać z listy dostępnych sal przy pomocy ikony Studenta na 
pasku zadań.  eżeli ikona Ucznia jest ukryta na pasku zadań, Uczeń może 
nadal wejść ręcznie do pomieszczenia przez uruchomienie setroom.exe. 
Ten plik znajduje się w Katalogu programu na urządzeniu Ucznia. 
 

Uwaga: Aby Student mobilny mógł połączyć się z salą, należy upewnić 
się, że jest wybrana opcja Zatwierdź Studentów mobilnych w 
Konfiguratorze Tutora. W Konfiguratorze Studenta musi zostać 
wybrana jedna z opcji mobilnych: „To jest komputer przenośny i 

może być w jednym z następujących sal” lub „To jest komputer 

przenośny i jego sale będą wpisywane ręcznie”. Aby Studenci 
mogli przeglądać wszystkie dostępne pokoje, wybierz opcję 
Wyświetl wszystkie dostępne pokoje. 

 
1. Wybierz ikonę Studenta NetSupport School z paska zadań, a 

następnie z rozwijanego menu Studenta opcję 
{Commands}{Enter/Leave Room}  (Polecenia, Wejdź do sali/Opuść 
salę).  
lub                                                                                          
Kliknij ikonę Studenta prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję 

Wejdź do sali/Opuść salę. 
2. Pojawi się okno dialogowe Wejdź do sali/Opuść salę i – zależnie od 

opcji ustawionej w Konfiguratorze Studenta – dany Student może 
podać nazwę wymaganej sali, wybrać salę z rozwijanej listy lub 
zobaczyć wszystkie dostępne sale. 

3. Kliknij OK lub Wejdź do sali. 
4. Student połączy się z wybraną salą i pojawi na konsoli Tutora. 
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Łączenie ze Studentami w trybie Przeglądania 

Tryb przeglądania pozwala przeglądać lokalną Sieć i łączyć się ze 
wszystkimi dostępnymi urządzeniami Studentów, które spełniają kryteria 
wyszukiwania. 
 
Połączenie przez kreator Klasy 

1. W Kreatorze klasy wybierz opcję Nowe. 
2. Kliknij tryb Przeglądania. 
3. Pojawi się okno Przeglądania NetSupport School. 
4. Wprowadź pierwsze kilka znaków nazwisk Klientów, z którymi chcesz 

się połączyć. Przykładowo, wpisanie Klasa1 połączyłaby ze wszystkimi 

stacjami roboczymi, których nazwy Klienta zaczynają się od Klasa1. 
np. Klasa1_Wk1, Klasa2_Wk2 itp. Można stosować wieloznaczniki. 

5. Aby ustawić tę opcję jako aktywną metodę połączenia, wybierz opcję 
Ustaw jako aktywną metodę połączenia. 

6. Kliknij OK. 
7. Nowa klasa pojawi się w Kreatorze klasy. Kliknij OK. 
8. Tutor wyszuka i połączy się ze wszystkimi znalezionymi Studentami, 

wyświetlając ich ikony w Oknie kontrolnym. 
 

Łączenie przy użyciu konfiguratora Tutora 
1. Wybierz {Szkoła} {Konfiguracja} z rozwijanego menu okna Kontroli. 
2. Wybierz wybór Ucznia. 

3. Kliknij opcję Przeglądaj i połącz studentów rozpoczynających 
się na: i wpisz pierwsze kilka znaków nazwy Studentów, z którymi 
chcesz się połączyć; można stosować symbole wieloznaczne. Aby 

wyszukać wszystkich Studentów można zostawić to pole puste. 
4. Kliknij OK. 
5. Kliknij Tak, by ponownie zainicjować Konfiguratora Nauczyciela. 
6. Nauczyciel połączy się ze wszystkimi znalezionymi Uczniami i 

wyświetli ich ikony w oknie Kontroli. 
 

Połączenie ze Studentami w trybie PC 

Tryb PC pozwala na połączenie ze stałą listą komputerów Studentów przy 

pomocy nazwy urządzenia. Przy połączeniu ze Studentami przez tryb PC, 
Studenci stają się częścią Stałej listy komputerów. Jest to lista 
dostępnych Studentów, których znaleziono w Sieci. 
 
Połączenie przez kreator Klasy 

1. W Kreatorze klasy wybierz opcję Nowe. 
2. Kliknij tryb PC. 
3. Pojawi się okno dialogowe Utwórz klasę. 
4. Podaj nazwę i opis swojej klasy. 
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5. Wpisz przedrostek dla nazwy komputera Studenta w oknie tekstowym 

(pozostaw okno puste, aby wyszukać wszystkie komputery). 
6. Kliknij Wyszukaj. 
7. Wszyscy Klienci pasujący do prefiksu pojawią się na liście Dostępnych 

Uczniów. 
8. Wybierz ikonę Klienta i kliknij Dodaj. 
9. Aby ustawić tę opcję jako aktywną metodę połączenia, wybierz opcję 

Ustaw jako aktywną metodę połączenia 
10. Kliknij OK. 
11. Nowa klasa pojawi się w Kreatorze klasy. Kliknij OK. 
12. Tutor połączy się z wybranymi Studentami i wyświetli ich ikony w 

Oknie kontrolnym. Ci Studenci zostaną dodani do Stałej listy 

komputerów. 
 

Łączenie przy użyciu konfiguratora Tutora 
1. Wybierz {Szkoła}{Konfiguracja} z rozwijanego menu okna Kontroli. 
2. Wybierz wybór Ucznia. 
3. Kliknij Połącz z listą Studentów. 
4. Kliknij OK. 
5. Kliknij Tak, by ponownie zainicjować Konfiguratora Nauczyciela. 
6. Gdy pojawi się Kreator klasy, wykonaj powyższe kroki w opcji 

„Połączenie przy pomocy Kreatora klasy”. 
 

Usuwanie Studentów ze Stałej listy komputerów 
1. Wybierz {Szkoła} {Zarządzaj klasą – Modyfikuj klasę} z rozwijanego 

menu Okna kontrolnego. 
Lub  

Kliknij ikonę Zarządzaj klasą na pasku zadań i wybierz opcję 
Modyfikuj klasę. 

2. Pojawi się dialog Modyfikuj klasę. 
3. Wybierz ikonę Studenta z listy Studentów w klasie. 
4. Kliknij Usuń. 
5. Student jest teraz dostępny, ale nie jest częścią stałej listy 

komputerów. 

6. Kliknij OK. 

7. Ikona Studenta zostanie usunięta z Okna kontrolnego. 
 

Uwaga: Aby ponownie połączyć się z usuniętym Studentem, należy go 
wyszukać i dodać do listy Studentów w klasie. 
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Połączenie ze studentami w trybie Użytkownika 

Tryb Użytkownika pozwala łączyć się ze stałą listą Studentów przez ich 
zalogowaną nazwę użytkownika. Studenci połączeni w trybie Użytkownika 
stają się częścią Stałej listy użytkowników. Jest to lista dostępnych 
Studentów, znalezionych w Sieci. 
 

Połączenie przez kreator Klasy 
1. W Kreatorze klasy wybierz opcję Nowe. 
2. Kliknij Tryb użytkownika. 
3. Pojawi się okno dialogowe Utwórz klasę. 
4. Podaj nazwę i opis swojej klasy. 

5. Wpisz nazwy użytkownika Studentów, po jednej w każdej linijce. 
6. Aby ustawić tę opcję jako aktywną metodę połączenia, wybierz opcję 

Ustaw jako aktywną metodę połączenia. 
7. Kliknij OK. 
8. Nowa klasa pojawi się w Kreatorze klasy. Kliknij OK. 
9. Tutor wyszuka i połączy się ze Studentami, a ich ikony zostaną 

wyświetlone w Oknie kontrolnym. Ci Studenci zostaną dodani do 
Stałej listy użytkowników. 

 

Łączenie przy użyciu konfiguratora Tutora 
1. Wybierz {Szkoła} {Konfiguracja} z rozwijanego menu okna Kontroli. 
2. Wybierz wybór Ucznia. 

3. Kliknij Połącz z listą Studentów a następnie wybierz To jest lista 
nazw użytkowników studentów. 

4. Kliknij OK. 

5. Kliknij Tak, by ponownie zainicjować Konfiguratora Nauczyciela. 
6. Gdy pojawi się Kreator klasy, wykonaj powyższe kroki w opcji 

„Połączenie przy pomocy Kreatora klasy”. 
 
Modyfikowanie Studentów na Stałej liście użytkowników 
1. Wybierz {Szkoła} {Zarządzaj klasą – Modyfikuj klasę} z rozwijanego 

menu Okna kontrolnego. 

Lub  
Kliknij ikonę Zarządzaj klasą na pasku zadań i wybierz opcję 

Modyfikuj klasę. 
2. Pojawi się dialog Modyfikuj klasę. 
3. Usuwaj lub dodawaj do listy wymagane nazwy użytkownika 

Studentów. 
4. Kliknij OK. 
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Connect to Students using SIS Mode (Połącz ze Studentami 

w trybie SIS) 

NetSupport School zapewnia bezpośrednią integrację z SIS przy pomocy 
OneRoster lub Google Classroom, umożliwiając błyskawiczny dostęp do 
sal lekcyjnych i kont uczniowskich SIS na początku lekcji z 

wykorzystaniem NetSupport.  
 

Uwaga: Aby korzystać z tej metody, na serwerze Windows musi być 
zainstalowany Serwer komunikacyjny NetSupport. 

 
Konfigurowanie Serwera komunikacyjnego NetSupport  

1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Serwer komunikacyjny 

NetSupport na pasku zadań i kliknij Konfiguruj Serwer 
komunikacyjny. 

2. Wybierz zakładkę klas. Wpisz rdentyfikator OneRoster Tenant ID oraz 
powiązany klucz NetSupport School Security/API, wyszukaj pliki CSV 
OneRoster lub – w Google Classroom – plik JSON i zaloguj się w 
Google G Suite z uprawnieniami administratora (kliknij tutaj, aby 
dowiedzieć się, jak utworzyć projekt Google Classroom Project i 

wymagane pliki JSON). 

Uwaga: Należy utworzyć klucz Serwera komunikacyjnego i wpisać go 
u Tutora i Studenta. 

3. Otwórz program NetSupport School Tutor i w kreatorze Klasy kliknij 
Konfiguruj. 

4. W ustawieniach sieci przewodowej i bezprzewodowej Tutora wybierz 

opcję Użyj nazwę i serwer łączności, kliknij Ustawienia i 
wprowadź adres IP Serwera łączności, port oraz utworzony klucz. 

5. Kliknij OK. 
 
Połączenie ze Studentami 
1. W kreatorze Klasy kliknij Konfiguruj. 
2. W ustawieniach wyboru studentów kliknij Połącz z SIS i wybierz 

nazwę szkoły z rozwijanej listy.  
3. Kliknij OK. 

4. Wybierz określonego nauczyciela z rozwijanej listy Nauczycieli. 
5. Pojawi się lista dostępnych zajęć. Dwukrotnie kliknij swój wybór. 

Jeżeli wyświetlona lista zawiera powielenia lub podobnie nazwane 
zajęcia, co utrudnia znalezenie pożądanego elementu, należy kliknąć 
przycisk Widok szczegółów, aby zobaczyć informacje dodatkowe. 

Kolumny Lokalizacja i Okresy dla klasy, jeśli są zdefiniowane w 
danych, będą również importowane. 

6. Tutor wyszuka Studentów i połączy się z każdym znalezionym, 
wyświetlając ich ikony w oknie Urządzenia sterującego.  

https://www.netsupportschool.com/wp-content/uploads/2019/06/Integrating-NetSupport-School-with-Google-Classroom.pdf
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Uwagi:  
• Jeżeli korzystasz z Active Directory, pole nazwy użytkownika 

Nauczyciela w kreatorze Klasy będzie domyślnie uzupełnione nazwą 
zalogowanego użytkownika i zostanie wyświetlona lista dostępnych 

zajęć. W trybie SIS można wybrać innego nauczyciela z rozwijanej 
listy lub kliknąć przycisk konfiguracji i wybrać inną nazwę szkoły. 

• Jeżeli do konta uczniowskiego jest przypisane zdjęcie, podczas 
integracji z Google Classroom zostanie ono wyświetlone zamiast 
standardowej ikony Studenta. Aby wyłączyć tę opcję, wybierz 
{Widok}{Bieżące ustawienia – Interfejs użytkownika - Tutor} z 
rozwijanego menu Control i odznacz kwadrat Wyświetl zdjęcia 

Studenta z Google Classroom. 
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Listy Klas 

Używając NetSupport School istnieje możliwość tworzenia List Klas, 
zapewnia Ci to szybki i wygodny sposób zachowania wielu list Uczniów we 
wszystkich poszczególnych klasach. Lista Klas może wówczas być 
załadowana na początku lekcji i i możesz szybko połączyć się z 
maszynami Uczniów. 

 
Listy klas są tworzone automatycznie przy połączeniach w trybie PC lub 
Użytkownika. Można przełączyć się na te tryby w konfiguratorze 
NetSupport School Tutor lub w kreatorze Klasy. 
 

Uwaga: Funkcja linii poleceń może być wykorzystana do generowania 
Listy Klas poza programem Nauczyciela. „Procesor Listy Klas" 
umożliwia tworzenie List Klas z wyprzedzeniem w oparciu o 
dane, które mogły zostać dostarczone z zewnętrznego źródła. 
Plik classlistprocessor.exe jest zainstalowany w katalogu 

programu wraz z notą objaśniającą dotyczącą jego 
wykorzystania, classlistprocessordocumentation.txt. 

 
Aby zakończyć Listę Klasy 

1. Wybierz {Szkoła} {Zarządzanie klasą - Zakończ klasę} z 
rozwijanego menu okna Kontroli. 
Lub 

Kliknij ikonę Zarządzaj na pasku narzędzi i wybierz opcję Zakończ 
klasę. 

2. Bieżąca klasa zostanie zakończona i pojawi się Kreator Klasy 

umożliwiając rozpoczęcie nowej lekcji. 
 

Uwagi: 

• Jeżeli maszyna Nauczyciela nie ma uprawnień zapisu w 
katalogu List Klas, Nauczyciel nie będzie w stanie stworzyć 
nowych List Klas lub edytować istniejących. 

• Możesz określić lokalizację przechowywania List Klas przy 

wykorzystaniu następującego klucza rejestru, a następnie 
określając miejsce 
Files\Classlist  
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Productive Computer 
Insight\PCICTL\ConfigList\Standard] 

"Files\\Classlist"="C:\\Temp" 
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Połączenie z NetSupport School dla Studentów Mac 

NetSupport School dla Mac to narzędzie zarzadzania klasą dla środowiska 
Mac. W razie potrzeby NetSupport School Tutor może wykonać połączenie 
ze studentami używającymi systemu operacyjnego Mac. 
 
Zanim NetSupport School Tutor zostanie wczytany, skopiuj NSA.LIC do 

katalogu programu  NetSupport School: 
 
32bit C:\Program Files\NetSupport\NetSupport School 
64bit C:\Program Files (x86)\NetSupport\NetSupport School 
 

NetSupport School Tutor pozwala na połączenie ze studentami Mac. 
Każdy pojedynczy product ma ograniczoną liczbę licencji. 

 

Uwaga: Studenci Mac mają dostęp tylko do funkcji dostępnych w 
NetSupport School dla Mac. 

 
Aby dowiedzieć się więcej o NetSupport School dla systemu Mac, kliknij 
tutaj. 

 

 

https://www.netsupportschool.com/mac/
https://www.netsupportschool.com/mac/
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Okno kontroli 

Okno kontroli jest podstawowym interfejsem dla: 

• Konfigurowania kontroli; 

• Łączenia z Klientami; 

• Utrzymywanie informacji o Kliencie; 

• Wybór z którymi Klientami chcemy pracować; 

• Wybór zadań do realizacji; 

 

Pasek Tytułu 

 

Wskazuje, że jesteś w oknie Sterowania i wyświetla nazwę stanowiska 
Kontroli NetSupport School. 
 
Pasek menu 

 

Pasek menu zawiera serię rozwijanych menu, które mogą być użyte dla 
dostępu do różnych narzędzi i opcji konfiguracji. Te menu mogą być 

wykorzystywane do wybrania Klientów z którymi chcemy pracować, jak 
również do utrzymywania i organizowania Klientów w grupy robocze. 
 
Pasek narzędzi 
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Pasek narzędzi zawiera skróty do wielu najczęściej wykorzystywanych 

zadań i narzędzi. Pozycjonowanie kursora ponad ikoną wyświetli 
zwięzły opis jej przeznaczenia. Dla wygody, cechy o podobnym 
charakterze, na przykład Pokaż, Pokaż wideo, Pokaż Pliki Powtórki są 
pogrupowane w ramach tej samej ikony paska narzędzi. Niemniej 
jednak, można dodać je jako indywidualne ikony, wedle życzenia. 
 

Niektóre rozwijane menu mają niewielką pinezkę w prawym rogu.  
Kliknięcie na pinezkę zmienia menu w dryfujące okno, które jest 
wyświetlane do chwili jego zamknięcia. 
 
Aby dostosować pasek narzędzi, wybierz – {Widok} {Pasek Narzędzi - 

Dostosuj} lub kliknij prawym przyciskiem na pasku narzędzi i wybierz 
Dostosuj. 

 
NetSupport oferuje trzy tryby widoku interfejsu użytkownika: 
Zaawansowany – który zapewnia pełny dostęp do wszystkich funkcji 
NetSupport School, Średnio zaawansowany – który daje dostęp do funkcji 
podstawowych i często używanych narzędzi nauczycielskich i Uproszczony 
– który udostępnia ukierunkowany zbiór funkcji na potrzeby zarządzania 
klasą. Można przełączać tryb Zaawansowany na Średnio zaawansowany i 

odwrotnie, klikając ikonę Tryb Średnio zaawansowany/Tryb 
zaawansowany na pasku narzędzi. Tryb Uproszczony można wybrać 

dopiero po uruchomieniu Konsoli Tutora. 
 
Pasek Szybki Podgląd  

 

Pasek Szybkiego Widoku służy do przełączania pomiędzy obecnie 

podłączonymi Klientami. Kliknięcie na przycisk zawierający wymaganą 
nazwę Klienta umożliwia natychmiastowy Widok okna Klienta. 
 
Aby włączyć/wyłączyć pasek Szybkiego Widoku wybierz {Widok} 
{Pasek Narzędzi – Szybki Podgląd}. 
 

Pasek Lekcji 

 

Pasek Lekcji pozwala na stworzenie lekcji i zapewnia narzędzia w celu 
zarządzania lekcją w toku. Pasek postępu informuje Nauczyciela o 
bieżącej aktywności i pozostałym czasie. 
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Aby włączyć/wyłączyć pasek Lekcji wybierz {Widok} {Pasek Narzędzi – 

Plan Lekcji}. 
 
Pasek grupy 

 

Do chwili, gdy nie zdefiniujesz grup Klientów na pasku będzie się 
pojawiać tylko opcja "WSZYSTKIE". Gdy już określono grupę, pojawi 

się nazwa i liczba uczestników grupy, a ikony narzędzi staną się w pełni 
aktywne, pozwalając ci dodać, usuwać i zmieniać właściwości grupy 
 
Przy wybranej wymaganej Grupie Uczniów, właściwości takie jak 

wyświetlana nazwa i obraz ikony mogą być zmienione poprzez wybór 
{Grupa} {Dostosuj} lub {Grupa} {Właściwości} z rozwijanego menu 
okna Sterowania. 

 
Aby włączyć/wyłączyć pasek Grupy wybierz {Widok} {Pasek Narzędzi – 
pasek Grupy}. 
 
Widok Listy 

 

Widok w formie Listy wyświetla obecnie podłączonych Klientów lub 
Grupy. Można przełączyć tryb wyświetlania na duże ikony lub 
szczegółowy widok z rozwijanego menu {Widok} okna Sterowania. 
 
Najechanie myszą na ikonę Studenta pozwala wyświetlić dane urządzenia 

studenckiego. 
 
Właściwości urządzenia studenckiego takie jak np. wyświetlona nazwa, 
można zmieniać wybierając {Student}{Właściwości} z rozwijanego menu 
okna urządzenia sterującego. Ikonę studenta można zmieniać wybierając 

{Student}{Dostosuj} z rozwijanego menu okna urządzenia sterującego. 

 

Uwaga: Nazwy Uczniów mogą także być dostosowane przy użyciu 
funkcji Rejestru Uczniów. 

 
Stan połączenia bezprzewodowego i poziom naładowania baterii mogą 
być wyświetlane obok ikony Studenta w trybie miniatur lub widoku 
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listy. Można wybrać, które ustawienia mają być wyświetlone w 

ustawieniach interfejsu użytkownika Tutora. 

 

Widok Listy można oglądać w następujących trybach: 

 

 
Zwykły widok  

 
Widok monitorowania 

 
Widok Audio 

 

Widok Pytania i Odpowiedzi 

 

Widok Internet 

 

Widok Aplikacji 

 

Widok Ankiety 

 

Widok wydruku 

 

Widok urządzeń 

 

Widok wpisywania 

 

Widok Tablicy 
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Uwaga: Widok Pisania Na Klawiaturze nie jest dostępny w następujących 
językach: Koreański, Uproszczony chiński, tradycyjny chiński, 
arabski, japoński i rosyjski. 

 
Kliknij na poszczególne ikony po lewej stronie okna Sterowania lub 
wybierz {Widok} {Widok Normalny/ Monitor/ Audio/P i O/ Internet/ 
Aplikacji/ Ankiety/ Drukowania/ Urządzenia/ Pisania Na Klawiaturze / 

Tablicy} z rozwijanego menu okna Sterowania aby zmienić tryb. 
Domyślny tryb Widoku to Widok Normalny. 
 

Uwaga: Interfejs Nauczyciela może być przeglądany na pełnym 

ekranie przez naciśnięcie"F11" jeśli potrzebna będzie większa 
przestrzeń aby zobaczyć miniatury Ucznia. 

 

Pasek statusu 

 

Pasek kontroli statusu jest wyświetlany na dole okna kontroli . Ikona 
pokazuje stan Tutora, aktualną metodę połączenia, liczbę połączonych 
Studentów, oraz liczbę Studentów w wybranej grupie. Można również 
wyświetlić bieżącą listę klasy i stan Dziennika. 
 

Aby włączyć/wyłączyć pasek Statusu wybierz {Widok} {pasek 

Statusu}. 
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Tryb Średnio zaawansowany 

NetSupport School oferuje trzy tryby oglądu interfejsu użytkownika w 
Tutorze: Zaawansowany, Średnio zaawansowany i Uproszczony.  Tryb 
Zaawansowany zapewnia pełny dostęp do wszystkich opcji oraz funkcji 
NetSupport School. Tryb średnio zaawansowany daje dostęp do funkcji 
podstawowych i często używanych narzędzi nauczycielskich.  Tryb 

Uproszczony udostępnia ukierunkowany zbiór funkcji na potrzeby 
zarządzania klasą, pozwalający utrzymać kontrolę. 

 
 
Korzystanie z trybu Średnio zaawansowanego 
  
1. Uruchom Konsolę Tutora NetSupport School. 

2. Kliknij . 
3. Kliknij Start. 
4. Wpisz wymagane informacje w Kreatorze klasy, wybierz klasę, z jaką 

chcesz się połączyć i kliknij OK. 

5. Konsola Tutora zostanie wczytana w trybie Średnio zaawansowanym. 
 
Aby przełączyć się pomiędzy trybami interfejsu użytkownika 

1. Z rozwijanego menu okna Urządzenia sterującego wybierz 
{Widok}{Tryb Średnio zaawansowany}. 

2. Gdy tryb Średnio zaawansowany zostanie uruchomiony, obok jego 

ikony pojawi się zielony haczyk. 
 
Lub 
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1. Kliknij Tryb Średnio zaawansowany/Tryb Zaawansowany na 

pasku narzędzi. 
 

Uwaga: Tryb Uproszczony można wybrać dopiero po uruchomieniu 
Konsoli Tutora. 

 
Domyślnie, dostępne tryby widoku w trybie Średnio zaawansowanym to: 

 
• Tryb monitorowania 
• Moduł Kontroli Sieci WWW 
• Moduł Kontroli Aplikacji 
• Ankietowanie Uczniów 

• Zarządzanie drukarką 
 

Uwaga: Aby dostosować tryby widoku, kliknij prawym przyciskiem 
myszy lewą stronę okna Urządzenia sterującego i kliknij 
Dostosuj. 

 
Domyślnie, dostępne funkcje na pasku narzędzi w trybie Średnio 
zaawansowanym to: 
 

• Obserwacja ekranu Ucznia 
• Transfer plików 

• Zablokuj/Odblokuj Myszki i Klawiatury Uczniów 
• Ustaw poziom dostępu internetowego 
• Pokaz   
• Włącz/Wyłącz zasilanie Studentów 

• Zaloguj Studentów 
• Wyloguj Studentów 
• Samopoczucie uczniów oraz informacje od nich 
• Wysyłanie wiadomości do Uczniów 
• Rozmowy 
 



NetSupport School 14.00 

67 

Tryb Uproszczony 

NetSupport School oferuje trzy tryby oglądu interfejsu użytkownika w 
Tutorze: Zaawansowany, Średnio zaawansowany i Uproszczony.  Tryb 
Zaawansowany zapewnia pełny dostęp do wszystkich opcji oraz funkcji 
NetSupport School. Tryb średnio zaawansowany daje dostęp do funkcji 
podstawowych i często używanych narzędzi nauczycielskich.  Tryb 

Uproszczony udostępnia ukierunkowany zbiór funkcji na potrzeby 
zarządzania klasą, pozwalający utrzymać kontrolę. 

 
 
Korzystanie z trybu Uproszczonego 
  
1. Uruchom Konsolę Tutora NetSupport School. 

2. Kliknij . 
3. Kliknij Start. 
4. Wpisz wymagane informacje w Kreatorze klasy, wybierz klasę, z jaką 

chcesz się połączyć i kliknij OK. 

5. Pojawi się Konsola Tutora w trybie Uproszczonym. 

6. Klikając odpowiednią ikonę w Konsoli można sprawdzić liczbę uczniów 
uczestniczących w zajęciach i uzyskać dostęp do funkcji. Kliknij 
Włącz, aby uruchomić urządzenia uczniowskie. Aby zakończyć jedne 
zajęcia i rozpocząć nowe kliknij Zakończ zajęcia. Kliknij Wyjdź, aby 
wyjść z Konsoli Tutora. 

 
Funkcje dostępne w trybie Uproszczonym: 
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• Zablokuj/Odblokuj Myszki i Klawiatury Uczniów 
• Wygaszanie ekranów uczniów 
• Włączanie urządzeń uczniowskich 
• Blokowanie całego dostępu do Internetu 
• Samopoczucie uczniów oraz informacje od nich 
• Podgląd uczniowskich próśb o pomoc 

• Dostęp do nazw Studentów. 
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Pasek Narzędzi Nauczyciela  

Pasek narzędzi Nauczyciela zapewnia Nauczycielowi szczegóły bieżącej 
lekcji oraz dostęp do kluczowych funkcji NetSupport School Szkoła gdy 

program Nauczyciela jest zminimalizowany. Klikając odpowiednią 
ikonę, Nauczyciel może wyciszać dźwięk u wszystkich Studentów, 
dodawać uwagi do Notatnika Studenta, Skanować, Czatować, Wysyłać 
wiadomości, Informować, Prezentować, Blokować/Odblokowywać 
Studentów, Wyciemniać ekrany Studentów i blokować cały dostęp do 
Internetu. Gdy program Nauczyciela jest zmaksymalizowany, pasek 
narzędzi Nauczyciela zniknie i jakiekolwiek zastosowane ustawienia 

będą pokazane w oknie Sterowania. 

 

Uwaga: Program Tutor można zmaksymalizować, dwukrotnie klikając 
ikonę NetSupport Tutor na pulpicie. 

 
Aby wyłączyć pasek narzędzi Nauczyciela, wybierz {Widok} {Aktualne 
Ustawienia – Interfejs Użytkownika - Nauczyciel} z rozwijanego menu 

okna Sterowania i odznacz Pokaż Pasek Narzędzi Nauczyciela po 
zminimalizowaniu. 
 

Uwaga: Istnieje również Pasek Narzędzi Ucznia, który może być 
aktywowany u Ucznia, zapewniając informację zwrotną w 

bieżącej lekcji. 
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Automatyczne Logowanie Uczniów  

Jeżeli w klasowych komputerach korzysta się z ogólnej konwencji 
nazewnictwa, można automatycznie zalogować Uczniów, aby 

zaoszczędzić czas na początku lekcji.  
 
Aby automatycznie zalogować komputery Uczniów 
1. Wybierz komputer(y) Ucznia, które chcesz zalogować.  

2. Wybierz {Studenta} {Zarządzanie Zasilaniem - Logowanie} z 
rozwijanego menu okna Sterowania. Lub Kliknij ikonę Zarządzaj na 
pasku narzędzi Sterowania i wybierz Loguj. 

3. Pojawi się okno dialogowe Loguj Automatycznie. 

 

4. Wprowadź Nazwę Użytkownika, Hasło i Domenę i kliknij Loguj. Po 
udanym logowaniu pojawi się Nazwa Użytkownika. 

5. Możesz także przeglądać ekrany Uczniów przy pomocy tego okna 
dialogowego – wybierz danego Ucznia i kliknij Widok. 

6. Kliknij Zamknij, gdy skończysz. 
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Rejestr Uczniów  

NetSupport School domyślnie wyświetli nazwę komputera stanowiska 
roboczego Klienta w oknie Sterowania. Jednakże mogą wystąpić 

sytuacje, w których pożądane będzie wyświetlenie prawdziwego 
nazwiska ucznia i zażądanie dodatkowych informacji. 
 
Opcja Rejestr Uczniów umożliwia Nauczycielowi zażądać od Uczniów ich 
szczegółowych danych. 
 

Uwaga: Możesz także zmienić nazwę stanowiska roboczego Klienta 
poprzez edycję Zakładki Szczegóły Właściwości Klienta. 

 
Aby Zażądać od Uczniów Logowania: 

1. Jeżeli wymagane są konkretne dane Ucznia, wybierz odpowiednie 
ikony Klienta w oknie Sterowania. Ewentualnie można zażądać od 
wszystkich podłączonych Uczniów, by pozostawili ikony bez 
zaznaczenia. 

2. Wybierz {Szkoła} {Rejestr Uczniów} z rozwijanego menu okna 

kontroli.  
Lub  
Kliknij ikonę Rejestr Uczniów na pasku narzędzi . 

3. Wybierz Zaloguj się z dostępnych opcji. 

4. Pojawi się okno dialogowe Rejestr Uczniów. Nauczyciel może 
wówczas wybrać informacje, które Uczeń będzie musiał podać. 

 

Uwaga: Rejestr Uczniów pojawi się również, jeśli zaznaczysz Utwórz 
Rejestr Uczniów w Kreatorze Klasy. 
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Okno Dialogowe Rejestr Uczniów 

To okno dialogowe umożliwia Nauczycielowi stworzenie 
zindywidualizowanego formularza Rejestracji, który będzie żądał od 
Uczniów ich danych. Po zaznaczeniu nazwy, Nauczyciel będzie także 
mógł komunikować się z Uczniami przy pomocy opcji Widok i Czat. 

 

Szczegóły Klasy 

Jeżeli będzie to wymagane, można załączyć Nazwisko Nauczyciela, Tytuł 
Lekcji, Numer Sali i cele Lekcji w formularzu Rejestracji przesyłanym do 
Uczniów. Te szczegóły zostaną uzupełnione, jeżeli zostały wprowadzone 

przy pomocy kreatora Klasy. 

 

Uwaga: Domyślny tryb uruchamiania to Połącz ze Studentami w 
sali/salach. W tym trybie, pole Sali wyświetla salę określoną 

podczas uruchamiania i nie można tego zmienić. 
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Wymagane Dane Ucznia 

Zdecyduj, które dane zażądać od Uczniów. Możesz również dodać do 
formularza dwa zindywidualizowane pola. 

 

Uwaga: Jeżeli zaznaczona będzie opcja "Zaloguj się Nazwą 
Użytkownika", pole imię i nazwisko będzie oznaczone na 
szaro, a nazwisko Ucznia będzie automatycznie domyślnym 
Loginem. 

 

Autozapis Rejestru 
Szczegóły rejestracji Ucznia można przeglądać w raportach, lecz dane 

te zostaną utracone, gdy Sterowanie zostanie odłączone. Jeżeli chcesz 
zachować kopię raportu, zaznacz tę opcję. Przedstawione zostanie 
zapytanie o nazwę, lokalizację i format pliku (CSV, HTML lub XML). 

 
Kliknij Rejestr, aby przesłać formularz do komputerów Uczniów. Możesz 
monitorować postęp, gdy Uczniowie przesyłają odpowiedzi. Kliknij 
Zamknij, gdy wszyscy Uczniowie się Zalogowali. Ikona Klienta w oknie 
Sterowania będzie teraz wyświetlać Zarejestrowaną nazwę. 

 

Wyloguj 
Pod koniec lekcji można zresetować Nazwy Klientów przy pomocy opcji 
Wyloguj. 

 
1. Wybierz {Szkoła} {Rejestr Uczniów} z rozwijanego menu okna 

Kontroli. Lub kliknij ikonę Rejestr Uczniów na pasku narzędzi . 
2. Wybierz Wyloguj z dostępnych opcji. Potwierdź, że chcesz 

wyrejestrować Uczniów. 
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Raport Rejestracji 

Szczegóły rejestracji i używania drukarek przez Uczniów mogą być 
przeglądane w formie raportu, lecz gdy Sterowanie zostanie odłączone, 
dane te zostaną utracone. 
 
1. Wybierz {Szkoła} {Rejestr Uczniów} z rozwijanego menu okna 

Kontroli.  

Lub  
Kliknijikonę Rejestr Uczniów na pasku narzędzi. 

2. Wybierz Raport Rejestracji z dostępnych opcji. 

 

Uwagi:  

• Jeżeli chcesz zachować kopię raportu, musisz upewnić się, że gdy 
wysłane zostaje żądanie danych Ucznia, opcja Autozapis Rejestru w 
oknie dialogowym Rejestr Uczniów jest włączona. Raport można 
przechowywać w formacie CSV, HTML lub XML. 

• Aby szybko wydrukować kopię raportu, kliknij ikonę Rejestr 
studenta, a następnie opcję Szybki wydruk. 

 
Aby wyświetlić Nazwę logina Uczniów 

Podczas rejestracji szczegółów Ucznia, zamiast pytać ich o faktyczne 
nazwisko, można domyślnie ustawić pytanie o ich Login. 
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1. Wybierz { Widok} {Aktualne ustawienia - Interfejs użytkownika -

Nauczyciel} z rozwijanego menu okna Kontroli. 
2. Zaznacz "Wyświetl nazwy Użytkownika Uczniów". 
3. Kliknij OK.  
 
W celu zapisania Loginu/hasła  Uczniów 
Włącz tę opcję, by trwale zachować Loginy Uczniów. 

 
1. Wybierz {Widok} {Aktualne Ustawienia – Interfejs użytkownika} z 

rozwijanego menu okna Kontroli. 
2. Zaznacz Zapamiętaj nazwy Użytkownika/ Hasła Uczniów. 
3. Kliknij OK. 
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Praca z układami klas 

Gdy już wybierzesz klasę lub grupę, możesz zmienić rozkład 
indywidualnych ikon klientów w widoku Listy Kontroli w celu 

odzwierciedlenia układu klasy. Obraz tła może również być dodany w 
celu dalszego dostosowania Widoku Kontroli. 
 
W trybie Sali układ klasy jest automatycznie zapisywany dla określonej 
sali. Po uruchomieniu programu Tutor i wybraniu Sali, zapisany układ 
zostanie od razu wczytany.  
 

Uwaga: Aby uzyskać informacje o tym jak zapisać i wczytać układ nie 

będąc w trybie Sali, odwiedź naszą Bazę wiedzy i zobacz punkt 
Changes to the layout functionality when using Room 

mode (Zmiany funkcji układu w trybie Sali). 

 

Aby zorganizować ikony 

1. Wybierz ikonę i przeciągnij ją na pożądane miejsce.  

 
Aby zablokować układ 
1. Zorganizuj ikony Klienta na wymaganych pozycjach. 
2. Wybierz [z paska menu]{Układ} {Zablokuj układ} z rozwijanego 

menu okna Kontroli. 

3. Ikony Klienta będą ustalone w pozycji i niemożliwe do przesunięcia. 
 

https://kb.netsupportsoftware.com/knowledge-base/changes-to-the-layout-functionality-when-using-room-mode/
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Uwaga: Aktualny układ klasy można wydrukować, wybierz {Układ} 

{Drukuj układ} z rozwijanego menu okna Kontroli. 

 

Ustawienie tła  

Oprócz dostosowywania pozycji ikon Klientów w widoku Listy Kontroli w 

celu odzwierciedlenia układu klasy, można wybrać alternatywne 
obrazy, aby udekorować tło i poprawić rozmieszczenie ikon. 
 

Uwaga: Układy tła wspierają .BMP, .PNG i przezroczyste obrazy. 

 

Aby ustawić tło 

1. Wybierz z paska menu {Układ – Ustaw tło) z rozwijanego menu 

okna Kontroli. 

2. Pojawi się okno dialogowe Ustaw tło. 

 

3. Wybierz lokalizację obrazu, którego chcesz użyć. Domyślne pliki 

.BMP są przechowywane 

4. W katalogu programu NetSupport School. Podany zostaje podgląd 
wybranego obrazu. 

5. Wybierz Pozycja obrazu na ekranie, aby wybrać pozycję obrazu. 
Jeżeli zostanie wybrana Dachówka, można również zdecydować 
się na wypośrodkowanie ikon Klientów na obrazie. 
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6. Wybierz Kolor Tła, jeśli jest to wymagane. 

7. Kliknij OK, aby dodać tło do okna Kontroli. 

 
Jeżeli chcesz usunąć aktualnie określone tło, wybierz: {Układ – Usuń 
tło}. 
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Zarządzanie Zasilaniem 

Pobór mocy jest w dużym stopniu związany z wytwarzaniem ciepła i 
większym zużyciem energii. Ze względu na miliony pracujących 

komputerów (czasami setki w tej samej firmie lub szkole), w ciągu 
ostatniej dekady potrzeba oszczędzania przerodziła się z kwestii 
podrzędnej w problem o bardzo dużym znaczeniu. 
 
Zarządzanie zasilaniem to technika, pozwalająca na zredukowanie 
systemowego poboru mocy przez sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 
Ta technika polega na wyłączaniu części osprzętu podczas przestoju - co 

oznacza, że komputer jest gotowy do pracy, gdy jest to konieczne i 

oszczędza energię, gdy nie jest użytkowany. 
 

Włączanie Klienta 

Aby Włączyć Klienta NetSupport School, stanowisko robocze musi 
posiadać adapter sieciowy Wake-on-LAN oraz BIOS, który wspiera tę 

funkcję (sprawdź dokumentację adaptera sieciowego aby uzyskać więcej 
informacji), Klient musi być także znany Sterowaniu [kontrolerowi]. 
Sterowanie wysyła pakiet Wake-on-LAN do Klienta sieciowego, który 
instruuje stanowisko robocze aby Się Włączyć. 

 

Aby Włączyć Klienta NetSupport School 

1. Wybierz ikonę (ikony) Klientów, które mają być Włączone. 
2. Wybierz {Studenta} {Zarządzanie Zasilaniem – Włącz} z rozwijanego 

menu okna Sterowania. Albo Kliknij ikonę Zarządzaj na pasku 
narzędzi Sterowania i wybierz Włącz. 

3. Stacje robocze Klienta się teraz Włączają. 
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Wył. Zasilania Klienta 

NetSupport School wykorzystuje cechy Zaawansowanego Zarządzania 
Zasilaniem (APM) systemu operacyjnego Windows (tam, gdzie jest to 
obsługiwane) w celu zapewnienia możliwości wyłączenia zasilania Klienta. 
APM polega na stanowisku roboczym Klienta posiadającym płytę główną 
ATX i zasilacz ATX.  

 
Sterowanie [kontroler] może zdalnie Wyłączyć Zasilanie stanowiska 
roboczego Klienta stosując funkcję Zarządzanie Zasilaniem NetSupport 
School. 
 

Aby Wyłączyć Zasilanie Klienta NetSupport School 
1. Upewnij się, że wszystkie otwarte aplikacje na stacji roboczej 

Klienta są zamknięte. 

2. Wybierz ikonę (ikony) Klientów, które mają być Wyłączone. 

3. Wybierz na pasku menu {Studenta}Włączanie/wyłączanie– Wyłącz 
Zasilanie} z rozwijanego menu okna Sterowania.  

Lub  
Kliknij rozwijaną strzałkę ikony Zarządzaj na pasku narzędzi 
Sterowania i wybierz Wyłącz Zasilanie.  

Lub  
Jeżeli jest wyświetlana, Kliknij ikonę Wyłącz Zasilanie na pasku 

narzędzi . 

4. Stacje robocze Klienta się teraz Wyłączą. 
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Klient rozłącza się z aktywną sesją  

Podczas aktywnej sesji może się okazać, że Uczniowie niechcący się 
odłączą, na przykład, gdy restartują swoje urządzenia. Za każdym 

razem, gdy Uczeń rozłącza się, pojawi się komunikat informujący, który 
Uczeń odłączył się, możesz zamknąć to okno lub pozostawić do końca 
czasu, co pozwoli Ci to na kontynuowanie pracy, wiadomość można 
wyłączyć, jeśli jest to wymagane. 

 
Aby wyłączyć okno informacji o rozłączeniu  

1. Wybierz {Widok} {Ustawienia bieżące - Interfejs użytkownika - 

Nauczyciel} z rozwijanego menu okna Kontroli. 

2. Wybierz Odłącz w trybie cichym i kliknij OK. Następnym razem, gdy 
Uczeń rozłączy się, wiadomość nie będzie wyświetlana. 

 

Uwaga: Aby automatycznie ponownie połączyć Uczniów, gdy staną się 
dostępni, upewnij się, że opcja Automatycznie połącz Uczniów 
ponownie jest wybrana w Ustawieniach Interfejsu 

Użytkownika Nauczyciela. 
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Konfiguracja NetSupport School Szkoła dla przeglądania 

podsieci  

Jeśli Twoja sieć działa pomiędzy wieloma podsieciami TCP/IP musisz 
skonfigurować NetSupport School aby wykorzystywać dodatkowe 
podsieci podczas przeglądania Klientów. 

 
Przed konfiguracją NetSupport School do przeglądania zdalnej podsieci 
IP przydatne może być zrozumienie, jak tworzone są adresy IP, a w 
szczególności czym jest adres transmisji IP. Patrz Rozumienie adresu 
IP 
 

W celu konfiguracji kontroli NetSupport School dla przeglądania 

podsieci IP 

1. Z paska menu wybierz {Szkoła} {konfiguracja} z menu okna 
kontroli. 

2. Z opcji konfiguracji wybierz Ustawienia sieciowe i sieci 
bezprzewodowej. 

3. Kliknij przycisk ustawienia pod Przeglądaniem. 
4. Pojawi się okno dialogowe przeglądania klienta dla konfiguracji 

TCP/IP. 
5. Kliknij Dodaj i wprowadź adres transmisji Sieci, którą chcesz 

przeglądać jeśli jest znana 

 

Lub  

Aby umożliwić NetSupport School kalkulację adresu transmisji, 
kliknij Zaawansowane i wprowadź docelowy adres IP, po którym 
następuje maska podsieci lub wprowadź wymagany zakres adresu 
IP.  
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6. Kliknij OK.  
 

Uwagi: 
• Kiedy dodajesz adres zdalnej podsieci, musisz być pewien, że 

adres nadawania dla lokalnej podsieci jest także obecny. Jeżeli 
nie, kontrola nie znajdzie żadnych lokalnych Klientów, kiedy 

będziesz wykonywał przeglądanie. 
• Niektóre routery sieciowe będą tłumić pakiety transmisji, tak, że 

nie będą przekazywane między połączenia WAN. Jeżeli tak to 

nawet jeśli Kontrola jest prawidłowo skonfigurowana nie będziesz 
miał możliwości przeglądania zdalnej podsieci. 
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Rozumienie adresu IP  

Adres IP składa się z 4 bajtów, każdy bajt złożony z ośmiu bitów, które 
mogą mieć wartość 1 lub 0. to daje możliwe adresów IP od 0.0.0.0 do 
255.255.255.255. 

Każdy adres IP jest również podzielony na dwie części, część sieciową, 
która identyfikuje sieć w której działa urządzenie, oraz część lokalna 

lub hosta, która identyfikuje określone urządzenie. 

Maska podsieci określa pozycję tego podziału między siecią, oraz 
częścią adresu, dotyczącą hosta, która jest związana z adresem. Maska 
podsieci jest także cztero bajtowym numerem. Każdy bit w masce 

podsieci, który jest ustawiony na 1 oznacza, że odpowiedni bit w 
adresie IP wchodzi w skład części sieci. 

Dla przykładu jeśli mamy adres IP 10.10.2.21 i maskę podsieci 

255.255.255.0 

Adres IP 10 . 10 . 2 . 21 

Maska 
podsieci 

255 . 255 . 255 . 0 

Adres IP w 
formie 
binarnej 

00001010 . 00001010 . 00000010 . 00010101 

Maska 
podsieci w 
formie 
binarnej 

11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000 

Sieciowa 
część 
adresu IP 

00001010 . 00001010 . 00000010 . 00000000 

Część 
adresu IP, 

dotyczącą 
hosta 

00000000 . 00000000 . 00000000 . 00010101 

Sieciowa 
część 

adresu IP 

10 . 10 . 2 . 0 

Część 
adresu IP, 
dotycząca 

hosta 

0 . 0 . 0  21 
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Tym samym, kiedy prześlemy pakiet IP do 10.10.2.21 faktycznie 

wysyłamy pakiet do urządzenia 21 w sieci 10.10.2.0 
 
W powyższym przykładzie, sieć 10.10.2.0 może mieć 256 adresów 
hosta, od 0 do 255, jednak dwa adresy hosta, pierwszy i ostatni, na 
każdej sieci IP są zastrzeżone. Zastrzeżone adresy hostów z wszystkimi 
bitami ustawionymi na 0 są adresem sieci i te z bitami ustawionymi na 

1 są adresami nadawania. 
 
W naszym przykładzie sieć 10.10.2.0 
 
10.10.2.0 jest adresem sieci 

 
10.10.2.255 jest adresem nadawania. 

 
Kiedy pakiet IP jest przesyłany do adresu nadawania sieci każde 
urządzenie na sieci IP otrzyma ten pakiet. 
 
Ten adres IP nadawania sieci, jest właśnie używany w trakcie 
konfigurowania Kontroli NetSupport School aby przeglądać podsieć IP 
inną niż własną. 



NetSupport School 14.00 

 

86 

Wdrażanie NetSupport School Szkoła w środowisku 

serwera terminali  

Nadzorujący NetSupport School może połączyć się z uczniami w 
ramach środowiska serwera terminali. 
 
Dla łatwości realizacji NetSupport School zapewnia ściągalny pakiet 
ustawień, którypoprowadzi cię przez procedury wymagane przy 
instalacji i procesie konfiguracji. Aby uzyskać pełne instrukcje, odwiedź 

naszą Bazę wiedzy i zobacz punkt Setting up NetSupport School to 
run in a Microsoft Terminal Server environment (Konfiguracja 
NetSupport School do pracy w środowisku Microsoft Terminal 

Server). 
 

Uwaga: Serwer Terminala oraz inni ciency klienci mogą nie być 
skonfigurowani do wykorzystania Serwera Nazwy i Połączeń 
NetSupport School. 

 
Podłączenie do NetSupport School Ucznia działającego w sesji 
serwera terminali 
Preferowaną metodą, aby podłączyć uczniów działających w sesji serwera 
terminali jest używanie opcji "Połącz poprzez tryb pokoju". Używając tej 
metody możliwe jest skonfigurować Uczniów działających w sesjach 

serwera terminali w określonym pokoju w zależności od użytkownika 
zalogowanego na sesji. 
 
Kiedy nadzorujący jest skonfigurowany do tego samego pokoju co 
uczniowie będzie automatycznie połączony z wszystkimi uczniami 
znajdującymi się w pokoju.  

 

Uwaga: Ustawienia serwera terminali mogą być skonfigurowane w 
Konfiguratorze Klienta NetSupport School Szkoła. 

 

https://kb.netsupportsoftware.com/knowledge-base/setting-up-netsupport-school-to-run-in-a-microsoft-terminal-server-environment/
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Instalowanie i konfigurowanie programu NetSupport 

Tutor Assistant  

Program NetSupport School Tutor Assistant, pracujący w istniejącym 
środowisku klasy zarządzanym przez NetSupport School, pozwala 
nauczycielom na większą mobilność w pracowni komputerowej i jest 
idealnym narzędziem, umożliwiającym asystentom pomoc w 
monitorowaniu postępów studentów. 
 

Aplikacja NetSupport School Tutor Assistant działa na telefonach oraz 
tabletach iPad, iPhone i  Android, a także na urządzeniach Kindle Fire. 
Jest ona dostępna bezpłatnie w sklepach Apple iTunes, Google Play i 

Amazon App. 
 
Etap 1 - Konfigurowanie NetSupport Tutor do połączenia z 
NetSupport Tutor Assistant 

Podczas uruchomienia pojawia się prośba o skonfigurowanie połączeń 
programu NetSupport Tutor Assistant i wówczas można ustanowić 
hasło uwierzytelniające połączenia z Tutor Assistant. Aby uzyskać 
dostęp do pełnych ustawień konfiguracji programu Tutor Assistant: 
 
1. Wybierz {Widok}{Aktualne ustawienia - Tutor Assistant} z 

rozwijanego menu okna Zarządzania. 

2. Pojawi się dialog ustawień konfiguracji Tutor Assistant. 

3. Wpisz nazwę NetSupport School Tutor, która pojawi się w Tutor 
Assistant. 

4. Wpisz port komunikacyjny i podaj hasło (jeśli jest wymagane), aby 
przy pomocy Tutor Assistant połączyć się z Tutorem. 

5. Określ, czy programy Tutor Assistant mają być autoryzowane 

automatycznie czy manualnie. 
6. Kliknij Start, żeby uruchomić serwer aplikacji Assistant – Zostanie 

wyświetlony aktualny adres IP. 
7. Kliknij OK. 
 
Etap 2 - Instalowanie NetSupport Tutor Assistant 

1. Pobierz NetSupport School Tutor Assistant z odpowiedniego sklepu z 

aplikacjami. 
2. Otwórz aplikację Tutor Assistant. 
3. Podaj adres IP konsoli NetSupport School Tutor Console i hasło do 

połączenia (jeśli jest ustanowione). 
4. Domyślny port to 37777. To ustawienie można zmienić, ale 

wówczas należy je poprawić w NetSupport School Tutor. 
5. Wybierz Połącz, a Tutor Assistant połączy się z wybraną konsolą. 

 

http://itunes.apple.com/pl/app/netsupport-tutor-assistant/id502491220?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netsupportsoftware.assistant&hl=pl
https://www.amazon.com/gp/product/B008KXBK5S
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Uwaga: W zależności od ustawień w Tutor Console, przed połączeniem z 
konsolą Tutor Assistant może wymagać autoryzacji. 

 

Ikona paska narzędzi programu Tutor Assistant zmieni się na  , 
gdy usługa Tutor Assistant zostanie uruchomiona i połączenia będą 
dozwolone. 
 

Funkcje obsługiwane na tabletach:  

• Obsługa iPadów i tabletów z systemem Android.  

• Podgląd miniatur studentów.  

• Wyślij studentom zdefiniowany komunikat.  

• Blokuj niedozwolone witryny.  

• Ustaw dozwolone witryny.  

• Zablokuj cały dostęp do Internetu.  

• Zablokuj/odblokuj komputery studentów.  

• Wyloguj komputery studentów.  

• Wygaś/włącz ekrany studentów.  

• Ogranicz drukowanie przez studentów.  

• Ustaw dozwolone aplikacje.  

• Blokuj niedozwolone aplikacje.  

• Wybierz grupę uczniów.  

• Widok szczegółów.  

• Pokaż powiadomienia o prośbach studentów o pomoc.  

• Powiększ widok studenta.  

• Uporządkuj studentów według nazwy/nauczyciela.  

• Podgląd bieżącej aplikacji.  

• Podgląd bieżących witryn.  

• Ustaw hasło połączenia.  

• Znak programu Tutor, pokazujący liczbę aktualnie podłączonych 
aplikacji Tutor Assistant. 

 
Funkcje obsługiwane na smartfonach:  

• Obsługa smartfonów z systemem Android i Apple iOS.  

• Wyślij zdefiniowany komunikat do studentów.  

• Zablokuj niedozwolone witryny.  

• Ustaw zatwierdzone witryny.  

• Zablokuj cały dostęp do Internetu.  

• Zablokuj/Odblokuj komputery studentów.  

• Wyloguj komputery studentów.  

• Wygaś/Włącz ekrany studentów.  
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• Ogranicz drukowanie przez studentów.  

• Ustaw zatwierdzone aplikacje.  

• Zablokuj niedozwolone aplikacje.  

• Ustaw hasło dla połączenia. 
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Aplikacja Teacher NetSupport School dla Windows 10 

Autorska aplikacja Teacher App, dodatkowa do aplikacji nauczycielskiej 
na pulpit dla systemu Windows, jest zaprojektowana do instalacji na 

tabletach Windows oraz urządzeniach dotykowych. Jest to dodatkowy 
moduł do pobrania z Windows Store. 
 

Uwaga:  Dalsze informacje na temat instalowania i korzystania z 
Aplikacji Teacher podane są w podręczniku Aplikacja Teacher 
dla Windows 10. 

 

Łatwość i swoboda w użyciu są zasadniczymi cechami Teacher App, a 

nowy, usystematyzowany interfejs zawiera wiele naszych głównych 
funkcji lekcyjnych: 
 
• Wsparcie dla Microsoft Surface Dial – wyświetlanie promienistego 

menu funkcji NetSupport School dla szybkiego i łatwego wykonywania 
typowych zadań. 

• Import/eksport zatwierdzonych i ograniczonych list witryn 
internetowych. 

• Możliwość określania niestandardowego folderu docelowego podczas 
przekazywania dokumentów i zasobów do urządzeń studentów. 

• Nowa funkcja łączności nazywana "Tryb Klasy" daje mozliwość 
bezpośredniej integracji z Microsoft School Data Sync. Dzięki temu 

już od momentu rozpoczęcia lekcji pod kierownictwem Net Support, 
nauczyciel otrzymuje natychmiastowy dostęp do internetowych kont 
klasy oraz ucznia, które są przechowywane w systemie 
informacyjnym SIS (ang. Student Infomation Systems) 

• Teraz obsługuje Chrome i Apple Mac studentów 
• Zarządzanie Urządzeniami – Zapobieganie kopiowaniu danych z 

urzadzen i na urzadzenia CDR / DVD / USB 

• Zarządzanie Zasilaniem – Wlaczanie i wylaczanie wszystkich 
komputerów w klasie z komputera Nauczyciela 

• Tablica o wymiarach pelnej strony, zintegrowana bezposrednio ze 
stanowiskiem Nauczyciela, wspomagana licznymi narzedziami do 

rysowania dla efektywniejszej wspólpracy w klasie 
• Wydruk rejestru studenta 
• Kontroli Aplikacji – Nowe opcje, aby minimalizować lub zamknij 

aplikacje 
• Prośba o pomoc - Studenci mogą wysyłać alert do Nauczyciela, gdy 

wykonali pracę, potrzebują pomocy lub pilnie wymagają pomocy. 
Ikona Studenta u Nauczyciela zmienia kolor, aby powiadomić go, 
jakiego typu alert został odebrany; kolor zielony oznacza wykonaną 
pracę, żółty prośbę o pomoc, a czerwony pilne żądanie pomocy 

https://www.microsoft.com/pl-pl/p/netsupport-school-tutor/9nblggh1ntsq?activetab=pivot:overviewtab
http://resources.netsupportsoftware.com/resources/manualpdfs/NSS_Win_10_Manual_UK.pdf
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• Opcja przełączania paska informacji studenta Wł./Wył 

• Przedstawiaj cele aktualnej lekcji i oczekiwane wyniki 
• Prowadź listę obecności uczniów 
• Monitoruj prośby uczniów o pomoc 
• Blokuj lub wygaszaj ekrany uczniów, aby zwrócić ich uwagę 
• Monitoruj miniatury ekranów uczniów 
• Aby prowadzić bardziej szczegółowe monitorowanie, nauczyciel może 

dyskretnie zobaczyć widok ekranu dowolnie wybranego studenta 
• Czatuj i wysyłaj wiadomości do klasy 
• Monitoruj i ograniczaj użycie Internetu 
• Monitoruj i kontroluj użycie aplikacji (na pulpicie i ze sklepu) 
• Uruchamiaj aplikacje i strony internetowe na ekranach uczniów 

• Przeprowadzaj szybkie zakańczanie lekcyjnych ankiet 
• Mierz postęp - włączając wspólną i indywidualną ocenę, wyniki i 

więcej 
• Przesyłaj dokumenty i materiały do wszystkich lub wybranych 

studentów. 
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Instalowanie i konfigurowanie NetSupport School na 

Google Chrome  

NetSupport School dostarcza niezbędnych narzędzi do 
zmaksymalizowania efektywności nauczania komputerowego w 
środowisku chromebooków Google. 
 
Aplikację NetSupport School Student dla Google Chrome  można 
zainstalować na każdym komputerze Studenta obsługującym Google 

Chrome OS. Z urządzenia nauczyciela (Windows lub Chrome OS) można 
połączyć się z każdym chromebookiem, uzyskując możliwość 
monitorowania ekranów oraz interakcji z każdym studentem, w szybki i 

skuteczny sposób. 
 
Planowanie Instalacji 
Aby nauczyciel mógł monitorować studentów i współpracować z nimi 

podczas korzystania z chromebooków Google, na serwerze Windows 
należy zainstalować serwer nazw i połączeń NetSupport School; aplikacja 
NetSupport School Tutor musi zostać zainstalowana na komputerze z 
systemem Windows lub na urządzeniu Google Chrome, a rozszerzenie 
NetSupport School Student dla Google Chrome należy zainstalować na 
każdym chromebooku studenta. 
 

Uwaga: NetSupport School Tutor dla platformy Chrome może łączyć się 

tylko ze studentami Google Chrome. 

 
Instalacja NetSupport School Tutor dla platformy Chrome 
1. Pobierz aplikację NetSupport School Chrome Tutor z Google Chrome 

store. 

2. Znajdź aplikację NetSupport School Tutor dla platformy Chrome i 
uruchom ją. 

3. NetSupport School Chrome Tutor uruchomi się i pojawi się dialog 
wprowadzenia licencji (Enter Licence). 

4. Wpisz dane otrzymanej licencji, a następnie kliknij opcję Licencja 
(Licence) lub Testowanie (Evaluate), aby korzystać z oprogramowania 

dla maksymalnie pięciu chromebooków studentów przez 30 dni. 

5. Pojawi się dialog połączenia. 
6. Wpisz adres bramki, numer portu i klucz zabezpieczający.  Te 

pozycje muszą być takie same jak wprowadzone na Serwerze 
nazwy. 

7. Określ, czy połączyć się ze Studentami Google Chrome przez nazwę 
Sali, czy też w trybie Użytkownika, Wyszukiwanial lub SIS. 

8. Kliknij opcję Połącz (Connect). 

https://chrome.google.com/webstore/detail/netsupport-school-tutor/jonibifpnngomfjofnmbjiloialpcaan
https://chrome.google.com/webstore/detail/netsupport-school-tutor/jonibifpnngomfjofnmbjiloialpcaan
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Uwaga: Możesz użyć Google Admin Console, aby centralnie 
skonfigurować i wprowadzić aplikację NetSupport School Tutor 
do odpowiednich kont nauczycielskich w Chrome. Kliknij tutaj, 
aby uzyskać pełne instrukcje. 

 
Konfiguruj NetSupport School w celu połączenia ze Studentami 
Chrome 

1. Wybierz {Szkoła}{Konfiguracja} z rozwijanego okna Zarządzania. 

2. Wybierz Ustawienia sieciowe i sieć bezprzewodowa. 
3. W ustawieniach TCP/IP wybierz Uwzględnij chromebooki i kliknij 

Ustawienia. 

4. Wpisz adres bramki, numer portu i klucz zabezpieczający.  Te 
pozycje muszą być takie same jak wprowadzone na Serwerze 
nazwy. Upewnij się, że nie wybrano opcji Połączenie przez 
nazwę hosta. 

5. Kliknij OK. 
6. Można teraz wyszukiwać Studentów Google Chrome w trybie Sali lub 

Użytkownika oraz przy pomocy Ustalonej listy bądź w trybie SIS. 
 
Instalowanie i konfigurowanie NetSupport School Student dla 
Google Chrome 
Jeżeli używasz Google Apps for Domains, możesz centralnie zarządzać 

ustawieniami NetSupport School w Google Admin Console. Kliknij tutaj, 

aby uzyskać pełne instrukcje. 
 
1. Pobierz rozszerzenie NetSupport School Chrome z Google Chrome 

Store: https://chrome.google.com/webstore 
2. Wpisz URL chrome://settings/extensions, aby przejść do strony 

konfiguracji Rozszerzeń. 
3. Zlokalizuj NetSupport School Student dla rozszerzenia Google 

Chrome i kliknij Opcje. 
4. Wpisz adres Bramki oraz numer portu Serwera nazwy i łączności. 
5. W przypadku połączenia ze Studentami przez Room Mode (tryb Sali) 

należy określić, do jakiego pokoju zostanie przypisany Student. 
6. Opcjonalnie, wpisz nazwę identyfikującą Studenta.  

7. Po wpisaniu wymaganych opcji konfiguracji Studenta zalecane jest, 
aby chronić ustawienia hasłem. 

8. Kliknij Zapisz, aby zachować konfigurację.         
9. Zamiast ręcznie konfigurować każdy Chromebook, można centralnie 

zarządzać wieloma instalacjami przy pomocy zachowanych opcji 
Konsoli Administracyjnej Google. Kliknij Eksportuj jako plik, aby 
utworzyć plik konfiguracji z odnośnymi ustawieniami. Przed 

wygenerowaniem pliku można pozwolić na zmiany pól Nazwa klienta i 

https://www.netsupportschool.com/wp-content/uploads/2019/06/Centrally_Configuring_The_NetSupport_School_Tutor_App.pdf
https://www.netsupportschool.com/nss-pdfs/nss-student-extension-for-google-chrome.pdf
https://chrome.google.com/webstore
chrome://settings/extensions
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Adres MAC na stronie opcji. Wygenerowany plik domyślnie wyłączy te 

dwa ustawienia. 
10. Kliknij Generuj plik. Plik ma domyślną nazwę Config.json. Ten plik 

można następnie uploadować w Konsoli Administracyjnej Google, aby 
centralnie zastosować konfigurację NetSupport School Student w 
wybranych urządzeniach. W razie potrzeby, nasz zespół techniczny 
służy pomocą. 

Na urzadzeniu studenckim jest wyświetlony wskaźnik połączenia, 
pokazujący bieżący stan połączenia Studenta z Tutorem. Kolory 
wskaźnika są następujące: 
 
Czerwony  = brak połączenia. 

Żółty = próba połączenia. 
Pomarańczowy  = połączono z serwerem Nazw i łączności. 

Zielony = połączono z NetSupport Tutor/bieżącą klasą.  
 

Uwaga: Aby zapewnić pełną przejrzystość aktywności internetowej 
studentów, zalecane jest wyłączenie trybu anonimowego 
Incognito Mode w ustawieniach systemu Chrome OS za 
pośrednictwem Google Apps for Education. 

 

Jeśli podczas instalacji NetSupport School Windows Tutor  zostanie 
wybrany typ licencji Tylko studenci Chrome (Chrome Students Only), 

Tutor wyświetli jedynie te funkcje, które są obsługiwane dla studentów 
Google Chrome.  
 
Przy pomocy aplikacji NetSupport Tutor Chrome OS nauczyciel może 

wykonywać następujące funkcjonalności na chromebookach studentów: 
 
• Pokaż przejrzystą miniaturę każdego komputera Studenta w jednym 

widoku. 
• Przybliż, aby zobaczyć większą miniaturę dowolnie wybranego 

chromebooka Studenta. 
• Wyślij komunikat przyciągający uwagę lub instrukcję do każdego 

komputera Studenta. 

• Mozna otworzyc sesje dyskusyjna, wlaczajac w nia wszystkich lub 
wybranych Uczniów, 

• z mozliwoscia dzielenia sie uwagami z cala klasa.  
• Funkcja Prośby o pomoc – Klient może wysłać prośbę o pomoc do 

Urządzenia sterującego. 
• Przeprowadź pokaz aplikacji na wybranych komputerach studenckich. 

• Blokuj niedozwolone witryny. 
• Korzystaj tylko z zatwierdzonych witryn. 
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• Blokuj cały dostęp do Internetu. 

• Uruchom witrynę na chromebooku Studenta. 
• Blokuj dostęp FTP. 
• Zobacz informacje o witrynie, którą aktualnie oglądają Studenci. 
• Poproś Studentów o rejestrację na początku każdej lekcji. 
• 3 tryby grupowania Studentów według sali, w celu ułatwienia 

zarządzania Studentami mobilnymi. 

 
Licencje Google Chrome 
Każde urządzenie Google Chrome, które łączy się z Serwerem nazwy i 
łączności musi posiadać licencję. Licencję Google Chrome można nabyć 
niezależnie od głównego produktu NetSupport School i zarejestrować 

na serwerze nazwy i łączności przez pobranie nowego pliku licencji 
(NSW.LIC). Ten plik kontroluje liczbę Studentów Google Chrome, jaka 

może się połączyć. Jeżeli brak tego pliku, zwykły plik licencji nazwy i 
łączności (NSM.LIC) pozwoli Google Chrome na połączenie, ale 
zmniejszy to liczbę licencji dostępnych dla Studentów NetSupport 
School. 
 
np. 
Zarówno dla NSM.LIC (10 użytkowników) i NSW.LIC (10 

użytkowników) oprogramowanie niezależnie wprowadzi ograniczenie do 
10 połączeń każdego typu. Przy połączonych 10 Studentach 

NetSupport School, jedenasty Student Google Chrome zostanie 
odrzucony. 
 
W przypadku tylko NSM.LIC (20 użytkowników), oprogramowanie 

wprowadzi ograniczenie do maksymalnie 20 połączeń, bez względu na 
to, czy będą to połączenia Google Chrome, czy standardowe połączenia 
Studentów NetSupport School. 
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Instalacja NetSupport School Tutor w systemie 

Android 

NetSupport School Tutor, instalowany na tablecie nauczyciela z systemem 
Android, rozszerza możliwości produktowe dla dedykowanych klas 
korzystających z tabletów, pozwalając nauczycielom na łączenie się z 
każdym urządzeniem studenckim na potrzeby interakcji oraz wsparcia w 
czasie rzeczywistym. 
 

Uwaga: Na tabletach Studentów musi być uruchomiona aplikacja 
NetSupport School Student. 

 

Instalacja NetSupport School Tutor dla systemu Android 
Jeżeli chcesz zarządzać klasą jako nauczyciel, powinieneś zainstalować na 
swoim urządzeniu NetSupport School Tutor (Kontrola). 
 

Aplikacja NetSupport School Tutor dla systemu Android działa na 
tabletach z systemem Android (wersja 4.0.3 lub nowsza) i jest dostępna 
w sklepie Google Play. 
 
Dalsze informacje na temat instalacji i obsługi znajdują się w podręczniku 
Android Tutor. 
 

Funkcje 
• Wyświetl miniatury Studentów. 
• Obserwuj ekran Studenta. 
• Ocena studentów w czasie rzeczywistym (Moduł Pytanie i Odpowiedź 

Rejestr studentów). 
• Ankiety Klasowe. 

• Dziennik Studentów. 
• Cele lekcji. 
• Czat. 
• Wiadomość. 
• Żądanie pomocy. 
• Uruchamianie witryn internetowych. 

• Nagrody Studentów. 

• Transfer Pliku. 
• Blokowanie/Odblokowywanie komputerów studenckich. 
• Wygaś ekran Studenta. 
• Wskaźniki WiFi/baterii. 
• Uruchom przy starcie systemu. NetSupport School Student dla 

systemu Android uruchamia się po włączeniu urządzenia i 
automatycznie loguje (gdy urządzenie jest w ustalonej sali). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netsupportsoftware.school.tutor&hl=pl
http://resources.netsupportsoftware.com/resources/manualpdfs/nss_android_manual_pl.pdf
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Instalacja i konfiguracja NetSupport School Student 

dla tabletów Android 

NetSupport School dostarcza narzędzi, niezbędnych do 
zmaksymalizowania skuteczności nauczania komputerowego. Obecnie 
można wykorzystać możliwości NetSupport School w urządzeniach z 
systemem Android. 
 
Aplikację NetSupport School Student dla Android  można zainstalować na 

każdym tabletów Android. Następnie z pulpitu nauczyciela można 
połączyć się z każdym systemem, co pozwala na szybką i skuteczną 
interakcję z każdym studentem. 

 
Aplikacja NetSupport School Student działa na tabletów Android i jest 
dostępna bezpłatnie w Google Play Store. 
 

Uwaga: NetSupport School Tutor dla aplikacji Android jest dostępny do 
użytku na urządzeniach Android. 

 
Ustaw i skonfiguruj studentów Android 
Można wstępnie skonfigurować każde urządzenie przy pomocy 
chronionych hasłem ustawień łączności klasy z danego urządzenia lub 
przekazać ustawienia do każdego urządzenia z programu NetSupport 

School Tutor: 
 
1. Wybierz {Szkoła}{Tabletów}{Zastosuj ustawienia studentów} z 

rozwijanego okna Sterowanie. 
2. Pojawia się okno dialogowe Ustawień Studenta. 
3. Wybierz studentów, do których chcesz wysłać ustawienia. 

4. Aby wprowadzić zmiany do ustawień konfiguracji kliknij opcję 
Modyfikuj. 

5. Pojawi się dialog Modyfikuj ustawienia studenta. 
6. Ustaw wymagane opcje i kliknij Zapisz. 
7. Jeśli dla danego urządzenia Android ustalono hasło, wpisz je. 
8. Kliknij Wyślij. 

9. Możesz teraz przeglądać studentów Android w trybie Sala. 

 

Uwaga: W pewnych środowiskach, konsola NetSupport School Tutor 
może nie zlokalizować Studentów Android podczas 

przeszukiwania. Aby uzyskać dalsze informacje na temat 
lokalizowania urządzeń z systemem Android i łączenia się z nimi, 
odwiedź naszą Bazę wiedzy i zobacz punkt What to do if the 
Android Students are not found by a Tutor Console 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netsupportsoftware.school.student&hl=pl
https://kb.netsupportsoftware.com/knowledge-base/what-to-do-if-the-android-students-are-not-found-by-a-tutor-console-browse-at-startup/
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browse at startup (Co zrobić, gdy wyszukiwarka Konsoli 

Tutora nie znajduje Studentów podczas uruchomienia). 

 
Jeśli podczas instalacji zostanie wybrana licencja „Tylko studenci 

używający tabletów”, program NetSupport School Tutor wyświetli jedynie 
te funkcje, które są dostępne dla studentów używających tabletów. 
 
Funkcje obsługiwane w systemie Android: 

• Rejestr studentów. 

• Cele lekcji.  

• Odbiór komunikatów z Tutora. 

• Prośba studenta o pomoc. 

• Czat grupowy lub 1:1. 

• Ankietowanie studentów. 

• Blokowanie/Odblokowywanie komputerów studenckich. 

• Instrukcje w czasie rzeczywistym (tryb pokazu). 

• Wyświetl miniatury Studentów. 

• Obserwuj ekran Studenta. 

• Nagrody Studentów. 

• Wskaźniki WiFi/baterii. 

• Uruchom URL u Studenta. 

• Wygaś ekran Studenta. 

• Moduł Pytania i odpowiedzi. 

• Transfer Pliku. 

• Dystrybucja plików. 

• Uruchom przy starcie systemu. NetSupport School Student dla 
systemu Android uruchamia się po włączeniu urządzenia i 
automatycznie loguje (gdy urządzenie jest w ustalonej sali). 
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Instalacja i konfiguracja aplikacji NetSupport Browser 

App (iOS) 

NetSupport School dostarcza narzędzi, niezbędnych do 
zmaksymalizowania skuteczności nauczania komputerowego. Obecnie 
można wykorzystać możliwości NetSupport School w urządzeniach z 
systemem iOS. 
 
Aplikacja obsługuje również kluczowe funkcje zarządzania pulpitem 

NetSupport DNA, pozwalając na gromadzenie kluczowych danych 
katalogu systemowego i monitorowanie aktywności internetowej.  Aby 
dowiedzieć się więcej o NetSupport DNA, kliknij tutaj. 

 
NetSupport Browser App można zainstalować na każdym urządzeniu iOS. 
Następnie z pulpitu nauczyciela można połączyć się z każdym systemem, 
co pozwala na szybką i skuteczną interakcję z każdym studentem. 

 
Aplikacja NetSupport Browser App działa z iOS wersja 9.3.5 lub wyższa i 
jest dostępna bezpłatnie w iTunes. 
 

Uwaga: Funkcjonalność NetSupport School działa tylko na tabletach. 

 
Ustaw i skonfiguruj NetSupport Browser App 

Można wstępnie skonfigurować każde urządzenie przy pomocy 
chronionych hasłem ustawień łączności klasy z danego urządzenia lub 
przekazać ustawienia do każdego urządzenia z programu NetSupport 
School Tutor: 
 
1. Wybierz {Szkoła}{Tabletów}{Zastosuj ustawienia studentów} z 

rozwijanego okna Sterowanie. 
2. Pojawia się okno dialogowe Ustawień Studenta. 
3. Wybierz studentów, do których chcesz wysłać ustawienia. 
4. Aby wprowadzić zmiany do ustawień konfiguracji kliknij opcję 

Modyfikuj. 
5. Pojawi się dialog Modyfikuj ustawienia studenta. 

6. Ustaw wymagane opcje i kliknij Zapisz. 

7. Jeśli dla danego urządzenia iOS ustalono hasło, wpisz je. 
8. Kliknij Wyślij. 
9. Możesz teraz przeglądać studentów iOS w trybie Sala. 
 
Jeśli podczas instalacji zostanie wybrana licencja „Tylko studenci 
używający tabletów”, program NetSupport School Tutor wyświetli jedynie 
te funkcje, które są dostępne dla studentów używających tabletów. 

https://www.netsupportdna.com/education/
https://itunes.apple.com/pl/app/netsupport-browser/id1448383679
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Funkcje obsługiwane w systemie iOS: 

• Rejestr studentów. 
• Cele lekcji.  
• Odbiór komunikatów z Tutora. 
• Prośba studenta o pomoc. 
• Czat grupowy lub 1:1. 
• Ankietowanie studentów. 

• Instrukcje w czasie rzeczywistym (tryb pokazu). 
• Wskaźniki baterii. 
 
Licencje dla tabletów 
Każdy tablet z systemem Android lub iOS, łączący się z programem 

NetSupport School Tutor, musi posiadać licencję. Licencje dla tabletów 
można wykupić niezależnie od głównego produktu NetSupport School i 

zarejestrować w NetSupport School przez wczytanie nowego pliku licencji 
(NST.LIC). Ten plik kontroluje liczbę studentów używających tabletów, 
jaka może się połączyć. W przypadku braku tego pliku, zwykły plik licencji 
(NSM.LIC) pozwoli na połączenie studentom używającym tabletów, ale 
zmniejszy to liczbę połączeń dostępnych na licencji dla studentów 
NetSupport School. 
 

np. 
Zarówno w przypadku NSM.LIC (10 użytkowników) jak i NST.LIC (10 

użytkowników), oprogramowanie niezależnie ograniczy dostęp do 10 
połączeń każdego typu. Przy połączeniu 10 studentów NetSupport, 
jedenasty student używający tabletu zostanie odrzucony. 
 

W przypadku NSM.LIC (20 użytkowników), oprogramowanie wprowadza 
ograniczenie do maksymalnie 20 połączeń, niezależnie od tego, czy są to 
studenci używający tabletów, czy standardowi studenci NetSupport 
School. 
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Integracja z aktywnym katalogiem 

NetSupport School Szkoła łączy się ze strukturą aktywnego katalogu 
Microsoftu, umożliwiając centralne zarządzanie konfiguracją ucznia i 

konfiguracją nadzorującego. 
  
Aby uczynić zadanie trochę łatwiejszym NetSupport School dostarcza 
cztery gotowe szablony Administracyjne, NSS_Student_machine.adm, 
NSS_Student_User.adm, NSS_Tutor_Machine.adm i 
NSS_Tutor_User.adm zawierające konfigurowalne opcje. Kiedy 
zainstalujesz NetSupport School, szablon jest kopiowany do folderu 

programu NetSupport School Szkoła. Z kolei, będziesz potrzebował 

skopiować to do katalogu zawierającego jakiekolwiek istniejące 
szablony ADM. 
 
W celu zastosowania zmian w konfiguracji Klienta poprzez 
aktywny katalog 
1. W kontrolerze domeny, wybierz aktywny katalog Użytkownicy i 

narzędzia komputerowe. 
2. Wybierz, na jakim poziomie zastosować zmiany w konfiguracji, 

poziomie domeny czy organizacyjnym. Kliknij Prawy przycisk i 
wybierz zakładkę grupowe działanie. 

3. Wybierz pożądaną politykę, aby dodać szablon programu NetSupport 
School i przyciśnij Edytuj,  

Lub wybierz   
Dodaj, aby stworzyć nową Politykę. 

4. W zakładce edycja grupowej polityki pod konfigurację komputera, 
wybierz szablony Administracyjne. 

5. Kliknij Prawy przycisk i wybierz Dodaj /Usuń szablony. 
6. Kliknij Dodaj i określ lokalizację pliku ADM NetSupport School i kliknij 

Otwórz. Nowa polityka NetSupport School będzie dodana. 

7. Kliknij Zamknij. 
 
Domyślnie, każda polityka NetSupport School jest wyłączona. 
 

Aby umożliwić określone konfiguracje u ucznia lub nadzorującego 
stosując szablon ADM musisz wprowadzić zaszyfrowaną wartość, na 
przykład polityka klucza zabezpieczającego, wymaga wpisania 

zaszyfrowanego klucza. Kiedy konfigurujesz poprzez szablony ADM nie 
możesz wprowadzać klucza bezpieczeństwa do zwykłego tekstu.To nie 
byłoby uznane przez Klienta, dlatego musisz wprowadzić zaszyfrowaną 
wartość klucza bezpieczeństwa do polityki. 
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W strefie pomocy witryny NetSupport, 

www.netsupportsoftware.com/support znajdują się najnowsze informacje 
odnośnie instalacji przez Active Dircetory, pliki przepisów Active 
Directory, instrukcje dokonywania modernizacji z poprzednich wersji oraz 
wykorzystywania profili NetSupport Student w ramach Active Directory. 

 

 

  

http://www.netsupportsoftware.com/support
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Korzystanie z NetSupport School w klasie 

bezprzewodowej 

Wiadomo, że generalnie sieci bezprzewodowe nie są tak niezawodne jak 
przewodowe, ponieważ do przekazu danych używają fal radiowych, które 
są podatne na zakłócenia. Ponadto, jednoczesne podłączanie dużej liczby 
urządzeń do bezprzewodowego punktu dostępu ma negatywny wpływ na 
szerokość pasma, dostępną dla każdego z nich. 
  

Podczas korzystania NetSupport School w niezoptymalizowanym 
środowisku bezprzewodowym, powyższe może spowodować słabą 
efektywność i częste odłączanie urządzeń studenckich od konsoli Tutora. 

  
NetSupport School używa zaawansowanych technik, ograniczających 
wady zawodnej sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać dalsze informacje na 
temat planowania instalacji NetSupport School w środowisku 

bezprzewodowym, kliknij tutaj. 
  
Optymalizacja NetSupport School na potrzeby środowiska 
bezprzewodowego 
Gdy zostanie już ustanowione wiarygodne bezprzewodowe połączenie 
pomiędzy urządzeniami w klasie, istnieje możliwość zmiany pewnych 
ustawień w konsoli Tutora, w celu zoptymalizowania efektywności pracy 

sieci. 

  
Szkoła ma dostęp do ograniczonej przepustowości sieciowej; jednoczesne 
przeglądanie ekranów studentów, przekazywanie plików lub projekcja 
ekranu nauczyciela zużywa szerokość pasma. 
 

NetSupport School zapewnia różne opcje konfiguracji, pozwalające 
zredukować ilość danych przesyłanych w sieci, co przekłada się na lepszą 
efektywność. Te opcje można znaleźć w odpowiednich częściach 
dotyczących konfiguracji w konsoli Tutora. 
 
Aby uzyskać ogólne porady odnośnie rekonfiguracji puntu dostępu, 

odwiedź naszą Bazę wiedzy i zobacz punkt Optimising NetSupport 

School on wireless networks (Optymalizacja NetSupport School w 
sieciach bezprzewodowych). 
  
Dla środowiska bezprzewodowego, zaleca się następującą konfigurację 
opcji w części Wydajność ustawień Tutora: 
  

https://www.netsupportschool.com/nss-pdfs/nss-in-a-wireless-environment.pdf
https://kb.netsupportsoftware.com/knowledge-base/optimising-netsupport-school-on-wireless-networks/
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Ograniczenie kolorów – Pozwala na ustawienie maksymalnej głębi 

kolorów podczas wyświetlania i pokazu dla Studentów. Domyślnie będzie 
ustawione 256 kolorów (poziom wysoki). 
 
Tryb niskiej przepustowości – Liczba transferowanych klatek wideo 
będzie zmniejszona do około 5 na sekundę. Ustawienie opcji 
Bezprzewodowo automatycznie uruchomi tryb niskiej szerokości pasma 

po wykryciu bezprzewodowych studentów. 
 
Dodatkowo, w części Sieć i Ustawienia Bezprzewodowe konsoli Tutora, 
zaleca się włączenie następującej opcji podczas korzystania z NetSupport 
School w sieci bezprzewodowej: 

 
Włącz pokaz transmisji oraz dystrybucję plików – Podczas transmisji 

ekranu nauczyciela lub przekazywania pliku do wielu studentów, 
włączenie tej opcji pozwala na jednoczesne wysłania danych lub plików do 
wszystkich urządzeń. 
  
Poza tym, efektywność można dodatkowo zwiększyć, zmniejszając 
prędkość, z jaką konsola Tutora wysyła dane w sieci, aby odpowiadała 
ona prędkości, z jaką bezprzewodowy punkt dostępu może dostarczać 

dane. Zbyt szybkie wysyłanie danych do sieci może spowodować utratę 
pakietów, wskutek czego studenci ponownie zażądają danych i będzie 

generowane dodatkowe obciążenie sieciowe. 
 
Dla środowiska bezprzewodowego zaleca się ustawienie poniższych opcji: 
 

Sieć bezprzewodowa – Wybierz tę opcję, aby zoptymalizować działanie 
NetSupport School w środowisku bezprzewodowym. 
 
Maksymalna przepustowość – Ta opcja daje możliwość precyzyjnej 
regulacji prędkości, z jaką konsola Tutora wysyła dane do połączonych 
studentów. 
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Użycie Serwera komunikacyjnego do wyszukiwania 

komputerów stacjonarnych Studentów 

Serwer komunikacyjny lub „Nazwy i komunikacji/Brama” NetSupport  
stanowi opcjonalny składnik instalacji. Jego zadaniem jest zapewnienie 
łatwej, niezawodnej metody lokalizacji i komunikowania się z 
komputerami stacjonarnymi Studentów w środowiskach sieci 
bezprzewodowych/LAN. Może to być szczególnie przydatne w sytuacji gdy 
Uczniowie przenoszą laptopy z klasy do klasy, co sprawia trudności w 

odnajdywaniu ich, gdy w grę wchodzą tradycyjne połączenia. 
 
Po skonfigurowaniu, komputery Studentów łączą się z Serwerem 

komunikacyjnym podczas uruchamiania i rejestrują swoją dostępność 
oraz aktualny adres IP w Serwerze. Po stronie Tutora, podczas 
przeglądania w celu zlokalizowania Studentów, wykonywane jest 
przeszukiwanie Serwera komunikacyjnego, a nie przeglądanie z użyciem 

UDP w ramach całej sieci. Program Tutor korzysta z adresu IP 
zarejestrowanego w Serwerze komunikacyjnym. 
 
Serwer komunikacyjny może być użytkowany ze wszystkimi trybami 
uruchomienia. 
 
Przewaga Serwera komunikacyjnego nad tradycyjnymi wyszukiwarkami: 

 

• Uwalnia od konieczności przeglądania sieci w celu zlokalizowania 
Komputerów Uczniów. 

• Zmniejsza czas lokalizacji Uczniów. 
• Zmniejsza potrzebę konfiguracji i utrzymywania zapisów o zakresie 

nadawania w konfiguracji Nauczyciela. 

• Bardziej niezawodna metoda połączenia w środowiskach Wireless 
LAN. Nauczyciel korzysta z bieżącego adresu IP przy nawiązywaniu 
połączeń. Pozwala uniknąć problemów w środowiskach Wireless 
(bezprzewodowych), w których laptopy Uczniów zmieniają punkty 
dostępu i przypisywane są im nowe adresy IP. 

• Połącz się ze swoim środowiskiem studenckich systemów 

informacyjnych SIS przy pomocy OneRoster lub Google Classroom. 

 
Podstawowe wymogi korzystania z Serwera komunikacyjnego: 
• Należy go zainstalować w komputerze, który jest dostępna dla 

wszystkich komputerów Nauczycieli i Uczniów. 
• Musi mieć statyczny adres IP. 
• Komputery stacjonarne Tutora i Studenta muszą być skonfigurowane 

do korzystania z Serwera komunikacyjnego. 
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• Serwer komunikacyjny oraz komputery Tutora i Studenta muszą mieć 

skonfigurowany odpowiedni klucz zabezpieczający. 

 

Instalacja i konfiguracja Serwera komunikacyjnego 

NetSupport  

„Serwer komunikacyjny” („Brama”) jest przeznaczony do prac na 
urządzeniach dostępnych z komputerów stacjonarnych Tutorów i 
Studentów. Dlatego wymaga stałego (statycznego) adresu IP. Serwer 
komunikacyjny można zainstalować w danym urządzeniu osobno lub 
wraz z innymi elementami NetSupport. 
 

Wykonując instalację NetSupport School wybierz komponent Serwera 
nazwy i połączenia z ekranu Zindywidualizowanych Ustawień. Należy 
również skonfigurować właściwości Serwera (Bramy). Na koniec 
instalacji pojawia się dialog konfiguracji Serwera komunikacyjnego 
NetSupport. Alternatywnie, po instalacji można uruchomić dialog 
klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Serwer komunikacyjny na 
pasku zadań lub poprzez menu Plik w konsoli Serwera 

komunikacyjnego NetSupport. 
 

Uwaga: Aby wyświetlić ikonę Serwera komunikacyjnego w pasku 
zadań, wybierz {Start}{Programy}{Uruchamianie}{Serwer 

komunikacyjny}. W urządzeniach z systemem Windows 8, 
kliknij prawym przyciskiem myszy ekran startowy i wybierz 
opcję Wszystkie aplikacje, u dołu ekranu. Kliknij ikonę konsoli 
serwera nazw NetSupport School. 

 
Serwer komunikacyjny jest konfigurowany przy pomocy adresu IP 
urządzenia serwera oraz klucza zabezpieczającego. Ta sama informacja 
musi być także wpisana zarówno na urządzeniu Nauczyciela jak i Ucznia, 
tym samym zatwierdzając połączenia między różnymi komponentami. 

 
Po ustawieniu opcji łączności Tutora i Studenta na korzystanie z 
ustalonego Serwera komunikacyjnego, za każdym uruchomieniem 

urządzenia Studenta jego bieżący adres IP zostanie zarejestrowany na 
Serwerze. Z kolei Tutor, przy uruchomieniu, wykona sprawdzenie metod 
przeglądania aktualnie zdefiniowanych dla Studentów, jednak nie poprzez 
przeglądanie sieci za pomocą UDP, ale odpytując Serwer komunikacyjny 

w celu znalezienia Studentów spełniających dane kryteria. 
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Uwaga: W przypadku łączenia z Uczniami poprzez Serwer Nazwy i 
Dołączalności w trybie czy to pomieszczenia konieczne jest 
ustawienie Serwera Nazwy i Dołączalności po stronie 
Nauczyciela w zarówno Konfiguratorze Nauczyciela jak i 

Konfiguratorze Klienta. 

 

Narzędzie konfiguracji Serwera komunikacyjnego 

NetSupport - Zakładka Ogólne  

Ten dialog służy do konfigurowania właściwości Serwera 
komunikacyjnego (Bramy) NetSupport.  

Dostęp do dialogu można uzyskać na koniec instalacji - kiedy dialog 

pojawia się automatycznie - lub przez ikonę Serwera komunikacyjnego 
NetSupport w pasku zadań. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę i 
wybierz opcję Konfiguruj Serwer komunikacyjny. Dostęp do dialogu 
można również uzyskać z konsoli Serwera komunikacyjnego NetSupport, 
wybierając {Plik}{Konfiguruj Serwer komunikacyjny} z rozwijanego 
menu. Alternatywnie, można uruchomić plik Pcigwcfg.exe z folderu 
programu NetSupport School. 

 

Uwaga: Aby wyświetlić ikonę Serwera komunikacyjnego w pasku 
zadań, wybierz {Start}{Programy}{Uruchamianie}{Serwer 

komunikacyjny}. W urządzeniach z systemem Windows 8, 

kliknij prawym przyciskiem myszy ekran startowy i wybierz 
opcję Wszystkie aplikacje, u dołu ekranu. Kliknij ikonę konsoli 
serwera nazw NetSupport School. 
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Port odsłuchu i interfejsy 

Słuchaj przez wszystkie interfejsy IP 
Zainstalowany element Serwera komunikacyjnego domyślnie korzysta z 
lokalnego adresu/adresów IP i komunikuje się przez port 443. 
 

Słuchaj przez określone interfejsy IP 
Jeżeli urządzenie z zainstalowanym  Serwerem komunikacyjnym jest 
wyposażone w wiele kart sieciowych, można dodać określony adres IP i 
z niego korzystać. Kliknij Dodaj i wprowadź wymagany adres. 
 

Uwaga: Na stacjach roboczych Tutora i Studenta należy skonfigurować 
adres IP urządzenia z Serwerem komunikacyjnym oraz klucz. 

 
Komunikacja. Przedział czasowy pakietu zarządzania 
CMPI ( sekundy:) 
Jeśli stacja robocza jest skonfigurowana do połączeń z Serwerem 
komunikacyjnym, potwierdza ona dostępność przez cykliczne 
odczytywanie tego serwera. Domyślnie, pakiet sieciowy przesyłany jest 

co 60 sekund ale można to zmienić, jeśli jest to wymagane. 
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Pliki dziennika zdarzeń 

Aktywność Serwera komunikacyjnego podczas aktywnej sesji jest 
rejestrowana w pliku tekstowym, domyślnie GW001.LOG. Może on służyć 
do sprawdzenia, jaki Klient i Urządzenie sterujące połączyli się przez 
Serwer komunikacyjny. 
 
Lokalizacja 

Domyślna ścieżka pliku dziennika to \\program files\Common 
Files\NSL\Connectivity Serverl\GW001.log. Wybierz Przeglądaj w celu 
określenia alternatywnej ścieżki. 
 
Maks. rozmiar pliku (KB:) 

Przez pewien okres czasu plik dziennika może stać się dość duży, 
można zarządzać nim określając maksymalny rozmiar pliku. Gdy limit 

zostanie osiągnięty, istniejące informacje w pliku są nadpisywane przez 
nowe zapisy.  
 

Uwaga: Aby zmiany w ustawieniach pliku dziennika weszły w życie, 
będziesz musiał zrestartować usługę Gateway32.  
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Narzędzie konfiguracji Serwera komunikacyjnego 

NetSupport - Zakładka kluczy  

Dostęp do Serwera komunikacyjnego jest chroniony kluczem 
zabezpieczającym. 

 

Serwer komunikacyjny nie przyjmuje połączeń od Tutorów ani Studentów 
bez podania „klucza Serwera komunikacyjnego”, który jest również 
skonfigurowany po stronie danego Tutora lub Studenta. Serwer 
komunikacyjny obsługuje wiele kluczy, przy czym musi być określony co 
najmniej jeden klucz.  

 

Wybierz Dodaj w celu określenia klucza. Klucz musi mieć co najmniej 8 
znaków. ters. 
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Narzędzie konfiguracji Serwera komunikacyjnego 

NetSupport - Zakładka Licencje  

Wyświetla wszystkie licencje przechowywane w katalogu NetSupport 
School, jeśli nie masz łącza internetowego, możesz ręcznie aktywować 
Twoją licencję NetSupport School tutaj. 

 

Wymagany jest kod aktywacji, skontaktuj się z NetSupport School lub 

Twoim Dystrybutorem, by go uzyskać. Kliknij Aktywuj i wpisz kod. 
Następnie trzeba ponownie uruchomić serwer łączności NetSupport. 

 

Uwaga: Jeżeli jest dostępne połączenie internetowe, licencja aktywuje 
się automatycznie i nie trzeba ponownie uruchamiać Serwera 

komunikacyjnego. 
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Narzędzie konfiguracji Serwera komunikacyjnego 

NetSupport - Zakładka Bezpieczeństwo 

Serwer komunikacyjny NetSupport zapewnia wsparcie dla podwyższonego 
poziomu szyfrowania, na potrzeby inicjowania komunikacji ze zdalnie 
sterowanych komputerów. 

 

Włącz szyfrowanie komunikacji z oddalonymi komputerami Kiedy jest 
włączone, cała komunikacja w procesie połączenia jest zaszyfrowana. 

Uwaga: Oddalone komputery (Środki kontroli i Klienci) muszą działać 
w wersji 10.61 lub późniejszej. 

 
Blokuj jakiekolwiek oddalone komputery nie używające 
zaszyfrowanej komunikacji 
Wcześniejsze wersje programów kontroli i Klienckich nie wspierają 

zwiększonego poziomu szyfrowania. Wybór tej opcji blokuje połączenia 
z oddalonymi komputerami używającymi wersji oprogramowania 
Kontroli lub Klienta, które tego nie wspierają.  
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Narzędzie konfiguracji serwera komunikacyjnego 

NetSupport – Zakładka Klasy  

Serwer komunikacyjny NetSupport zapewnia bezpośrednią integrację z 
OneRoster i Google Classroom, umożliwiając dostęp do internetowych sal 
lekcyjnych i kont studenckich systemów informacyjnych SIS. 

 

Źródło danych klasy  
Brak 
Wybór tej opcji usuwa wszystkie zgromadzone wcześniej informacje SIS. 

 
ClassLink OneRoster 

Wybierz tę opcję, aby przejść do ClassLink One Roster i wpisz 
identyfikator dzierżawcy swojej szkoły. Dla dodatkowej walidacji należy 
wpisać odpowiedni klucz NetSupport School Security/API, przekazany 
przez portal serwera Roster. (Klucz można znaleźć w portalu serwera 
OneRoster, wybierając opcję Applications > NetSupport School > API Key 
and Secret.) 
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Spakowane pliki CSV OneRoster 

Alternatywnie można użyć skompresowanych plików CSV. Kliknij  i 
wyszukaj pożądane pliki. 
 

Uwagi:  
• Pliki CSV muszą być zgodne ze standardem OneRoster. 
• Przy pierwszej konfiguracji Serwera łączności w celu używania plików 

zip OneRoster należy dokonać masowego eksportu danych SIS. 

 
Google Classroom 

Wybierz tę opcję, aby przejść do Google Classroom. Kliknij , żeby 
wyszukać i wybrać jeden z plików JSON skopiowanych do urządzenia (oba 

pliki muszą istnieć, ale można wybrać dowolny). Kliknij tutaj, aby 
dowiedzieć się, jak utworzyć Projekt Google Classroom i wymagane pliki 

JSON. 
 
Kliknij Zastosuj, a pojawi się prośba o zalogowanie w Google G Suite z 
uprawnieniami administratora i zostanie udzielony dostęp do NetSupport 
School. 
 
Liczba synchronizacji w ciągu dnia 

Domyślnie serwer komunikacyjny synchronizuje się z OneRoster lub 
Google Classroom raz dziennie. Można to zmienić, wprowadzając inną 

wartość tutaj; można również określić czas synchronizacji. 
 
Kliknij Synchronizuj teraz, aby zsynchronizować serwer komunikacyjny. 
Klikięcie opcji Resetuj dane skasuje wszystkie wcześniej zgromadzone 
dane i w przypadku dużej ilości danych do pobrania może potrwać dłuższy 

czas. 
 

https://www.netsupportschool.com/wp-content/uploads/2019/06/Integrating-NetSupport-School-with-Google-Classroom.pdf
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Konsola Serwera komunikacyjnego NetSupport 

 
Możliwość lokalizowania urządzeń i łączenia z nimi bez względu na to, 
gdzie się znajdują, jest kluczem do skuteczności narzędzi zdalnego 
wsparcia. NetSupport School zapewnia w standardzie szereg metod 
łączności. 

 
Serwer komunikacyjny NetSupport to centrala zarządzania wszystkimi 
połączeniami internetowymi NetSupport. Z konsoli można zobaczyć, jakie 
elementy łączności NetSupport są zainstalowane i wykorzystywane.   
 

Konsola serwera komunikacyjnego NetSupport 
Aby otworzyć Serwer komunikacyjny NetSupport kliknij prawym 

przyciskiem myszy ikonę  Serwer komunikacyjny NetSupport na 
pasku zadań i wybierz Otwórz lub dwukrotnie kliknij ikonę. 
 
Zostanie wyświetlona informacja, ilu Klientów jest aktualnie połączonych. 
Dalsze informacje można znaleźć w poszczególnych zakładkach:   
 
Funkcje 

Pokazuje, jakie elementy Serwera komunikacyjnego NetSupport są 
zainstalowane. 
 

Klienci 
Wyświetla listę wszystkich urządzeń klientów NetSupport, które są 
aktualnie połączone z Serwerem komunikacyjnym NetSupport. 

 
Aktywne sesje 
Wyświetla listę aktualnych połączeń między Urządzeniem sterującym a 
Klientem NetSupport, ze wskazaniem daty i godziny rozpoczęcia 
połączenia. 
 
Services (Usługi) 

Wyświetla listę programów NetSupport School Tutor, które są aktywne w 
trybie Sali. Pozwala to studentom NetSupport School łączyć się z salą 

przez Serwer komunikacyjny. 
 
Aby skonfigurować ustawienia Serwera komunikacyjnego NetSupport, 
wybierz {Plik}{Konfiguruj Serwer komunikacyjny} z rozwijanego menu. 
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Praca z Grupami  

NetSupport School zapewnia Ci skomplikowane funkcje grupowania w 
celu umożliwienia zarządzania i zorganizowania różnych grup Klientów. 

Można zastosować następujące funkcje na grupach jako całości: 
 
• Pokaż  
• Dystrybucja plików 
• Skanuj  
• Wykonaj  
• Wiadomość  

• Zablokuj/Odblokuj Uczniów 

• Wsparcie multimedialne 
• Wyślij/Zbierz prace 
• Czat  
•   Zespoły Pytań i Odpowiedzi 
 
Aby utworzyć Grupę 

1. Wybierz {Grupa} {Nowe} z rozwiniętego menu Kontroli.  
Lub  
Też kliknij ikonę Nowej Grupy na pasku Grupy. Lub kliknij prawym 
przyciskiem wybrane ikony Klientów i wybierz 

2. Dodaj do Grupy i wybierz Nowy. 

3. Pojawia się okno dialogowe Kreatora Grup, które prosi o podanie 

nazwy i zwięzłego opisu grupy. Następnie pomoże Ci w tworzeniu 
Twojej grupy. 

 
Twoja nowopowstała Grupa pojawi się jako zakładka na pasku Grupy 
dla szybkiego dostępu. 
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Grupuj studentów losowo 

 
1. Wybierz {Grupuj}{Grupuj losowo } z rozwijanego menu okna 

Zarządzania. 

2. Pojawi się dialog Grupuj losowo. 

3. Wybierz sposób grupowania zespołów.  W przypadku grupowania 
losowego wpisz liczbę zespołów.  Jeżeli Student wybiera zespół, 

wpisz nazwy zespołów; następnie Studenci mogą wybrać zespół z 
rozwijanej listy. Kliknij OK. 

4. Nowo utworzona Grupa (lub Grupy) pojawi się jako zakładka na 
pasku Grupy. 

 

Uwaga: Można rozwiązać grupy, wybierając {Grupuj}{Rozwiąż grupy} 
z rozwijanego menu okna Zarządzania. 

 

Aby zmienić członków Grupy 

1. Wybierz {Grupa} {Właściwości} z rozwijanego menu okna Kontroli.  

Lub  
Wybierz ikonę Właściwości z paska Grupy.  

Lub  
Kliknij ikonę Właściwości w oknie Kontroli. 

2. Wybierz zakładkę Członkowie i po prostu wybierz Klienta do 
usunięcia lub dodania. 

3. Kliknij OK, jeżeli jesteś usatysfakcjonowany składem Grupy 

Lub, 

1. Kliknij prawym przyciskiem na wybrane ikony i wybierz Usuń z 
Grupy. 
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Ustawienia lidera Grupy  

W trakcie pracy ze zdefiniowanymi Grupami Klientów, Kontrola może 
przypisać status "Lidera Grupy" do wybranego członka Grupy. 
Wskazany Lider może wówczas przejąć kontrolę nad Grupą, wykonując 
wiele zadań, które może wykonywać główna Kontrola. Główna Kontrola 
zachowuje ogólną odpowiedzialność, podczas gdy Lider Grupy jest na 

miejscu i może odwołać status w dowolnej chwili. 
 
Aby wybrać cechy do udostępnienia Liderowi Grupy, Z paska menu 
wybierz {Widok} {Aktualne Ustawienia – Liderzy Grup} z rozwiniętego 
menu okna Kontroli. 

 
Mogą być wyświetlane wizualne połączenia Lidera Grupy, umożliwiając 

Ci łatwe dostrzeżenie zależności pomiędzy Liderem Grupy i jego 
Uczniami we wszystkich widokach. Zaznacz Pokaż Wizualne Połączenia 
Lidera Grupy w celu udostępnienia tej właściwości. 
 
Wszystkie właściwości Lidera Grupy są domyślnie włączone ale mogą 
być usunięte poprzez odznaczenie odpowiedniego kwadratu. 

 



NetSupport School 14.00 

119 

Aby Wyznaczyć Lidera Grupy 

1. Wybierz wymaganą Grupą z paska Grupy. 

2. Wybierz wymaganą ikonę Klienta. 

3. Wybierz {Studenta} {Lider Grupy} z rozwijanego menu okna 
Sterowania.  
Lub  
Kliknij Prawym przyciskiem myszy na wymaganego Klienta i 

wybierz Lider Grupy. 

 

Ikona Klienta w oknie Sterowania będzie podświetlona aby wskazać, że 

są Liderem Grupy. Pasek połączenia przedstawiający połączenie z 
Liderem Grupy do Uczniów także może być wyświetlany wybierz 
{Widok} {Ustawienia Bieżące - Liderzy Grup} z rozwijanego menu 
okna Sterowania i włącz Pokaż Wizualne Połączenia Lidera Grupy. 

Różne grupy mają różne kolory pasków połączenia, będą one widoczne 
w innych widokach, kiedy będzie ustawiony układ "duże ikony". 

 

Klient otrzyma wiadomość wskazującą, że nadano im Status Lidera 
Grupy. Mogą wybrać aby uruchomić Sterowanie Lidera Grupy 

natychmiast lub później poprzez kliknięcie Ikony Lidera Grupy, która 
zostanie utworzona w ich zasobniku systemowym lub Pasku Narzędzi 

Ucznia. 
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Uwagi: 

• Mimo że Klient może być w więcej niż jednej grupie, mogą tylko 
przewodzić jednej grupie na raz.  

• Każda określona Grupa może mieć Lidera Grupy nawet jeśli jeden z 
Członków Grupy przewodzi już innej Grupie. 

• Główne Sterowanie nadal może kontynuować monitorowanie całej 
aktywności Klientów, w tym Liderów Grup. 

 

Zawieś Liderów Grup  

Podczas sesji Kontroli, gdzie obecni są Liderzy Grup, Nauczyciel może 

chcieć wykonywać zadanie bez konfliktów z czymś, co robią Liderzy 
Grup. Zamiast usuwać i przywracać każdego Lidera Grupy 
indywidualnie, można globalnie zawiesić i przywrócić dostęp Lidera 
Grupy wedle potrzeb. 

 
Aby zawiesić Liderów Grup 

1. Wybierz {Szkoła} {Zawieś Liderów Grup} z rozwijanego menu 
okna Kontroli. 

2. Wszyscy Liderzy Grup zostaną zawieszeni. 

 

Aby przywrócić Liderów Grup 

1. Wybierz {Szkoła} {Zawieś Liderów Grup} z rozwijanego menu 
okna Kontroli. 

2. Wszyscy Liderzy Grup zostaną przywróceni. 

 

Usuń status Lidera Grupy  

Główna Kontrola może odebrać status Lidera Grupy Klientom w 
dowolnej chwili. 
 
W celu usunięcia Liderów Grup 

1. Z okna Kontroli wybierz Grupę zawierającą wymaganego Klienta. 

2. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę Klienta i wybierz Lidera Grupy 

lub Wybierz {Studenta} {Lider Grupy} z rozwijanego menu okna 
Sterowania. 

 

Klient otrzyma wiadomość informującą go, że uprawnienia Lidera 
Grupy zostały usunięte. 
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Dostosuj ikony Klienta i Grupy  

Ikony Ucznia i Grupy, wyświetlone w oknie Kontroli, mogą być 
dostosowane w celu spełnienia indywidualnych wymogów. Można 

wykorzystać szereg obrazów i można je zastosować do nazwy maszyny 
lub zalogowanego użytkownika. 

 

Dostosuj ikony Klienta i/lub Grupy 

1. Wybierz {Studenta} {Dostosuj} lub {Grupa} {Dostosuj} z 
rozwijanego menu okna Kontroli. 

2. Pojawi się okno dialogowe Dostosowanie obrazu. Wybierz jedną z 
trzech zakładek: 

Wszystkie komputery Przypisuje wybrany obraz do nazwy 

maszyny.   

Zalogowany Użytkownik Przypisuje obraz do nazwy użytkownika 
tak, aby załadował się niezależnie od 
komputera, na którym loguje się Uczeń. 
Opcja ta ma pierwszeństwo przed nazwą 

urządzenia. 

Grupy Umożliwia Ci przypisanie obrazu każdej 
zdefiniowanej grupie Uczniów. 

3. Wybierz nazwę Klienta lub Grupy z listy i kliknij Zmień. Przy użyciu 
opcji Nazwy Zalogowanego Użytkownika, kliknij Dodaj i wprowadź 
nazwę logowania Uczniów. 
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4. Wyszukaj wymagany obraz ikony. Dostarczono szereg domyślnych 

bibliotek (*.ncl) w katalogu programu lub można wybrać obraz 
według własnego wyboru. Wybierz wymagany obraz i kliknij OK. 
Powtórz procedurę w przypadku wszelkich innych Klientów i Grup. 

5. Kliknij Gotowe, gdy skończysz. 

 

Uwaga: Indywidualne ikony Klienta i Grupy mogą być zmieniane 
poprzez korektę właściwości wybranej pozycji. Wybierz 
{Studenta} {Właściwości} {Zakładka Szczegóły} lub 
{Grupa} {Właściwości} z rozwijanego menu okna Kontroli. 

W części Wygląd wybierz opcję Dostosuj. 
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KORZYSTANIE Z NETSUPPORT SCHOOL 

Zablokuj/Odblokuj Myszki i Klawiatury Uczniów  

Podczas Pokazu, myszki i klawiatury Klientów są automatycznie 
zablokowane. Mogą jednak wystąpić inne przypadki, gdy konieczna jest 
blokada klawiatur i myszek Klientów. Można Blokować/Odblokowywać 
tylko podłączonych Klientów.  
 

Klawiatura i mysz mogą byś skonfigurowane aby blokowane były 
osobno, jeśli jest to wymagane. 
 

Aby Zablokować Klientów 

1. Wybierz Klienta(Klientów) lub Grupy Klientów, które należy 
Zablokować.  

2. Z rozwijanego menu okna Sterowania, wybierz {Studenta} 

{Zablokuj Klawiaturę/Mysz}. Albo Z paska narzędzi, wybierz 
Zablokuj. Albo Kliknij Prawy przycisk na wybranych ikonach Klienta 
i wybierz Zablokuj Klawiaturę/Mysz. 

3. Domyślnie, pojawi się grafika na stanowisku roboczym Klienta, 

informująca ich, że zablokowano ich myszki i klawiatury. 

 
Aby Odblokowywać Klientów 

1. Z rozwijanego menu okna Sterowania, wybierz {Studenta} 

{Odblokuj Klawiaturę/Mysz}.  

Lub 

Z paska narzędzi, wybierz Odblokuj.  

Lub 

Kliknij Prawym przyciskiem wybrane ikony Klienta i wybierz 
Odblokuj Klawiaturę/Mysz. 

 
Aby wyczyścić ekran Klienta podczas zablokowania 

1. Wybierz { Widok} {Ustawienia bieżące– Interfejs użytkownika - 

Uczeń} z rozwijanego menu okna Kontroli. 

2. Zaznacz Pusty ekran podczas blokowania myszy i klawiatury. 

3. Kliknij OK. 

4. Wybierz Klienta(ów) lub Grupy Klientów, które chcesz zablokować. 

5. Z rozwijanego menu okna Kontroli Wybierz {Studenta} {Zablokuj 
klawiaturę/mysz}.  
Lub  
Naciśnij ikonę Zablokuj z paska narzędzi. 
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Uwaga: Jeżeli obserwujesz zablokowanego Klienta, to ustawienie 
pustego ekranu Klienta nie będzie już mieć zastosowania. Aby 
wyczyścić ekran Klienta podczas obserwacji, Wybierz {Klient} 
{Wyczyść ekran} z rozwijanego menu okna Widoku. Ta funkcja 

nie jest dostępna u Studentów korzystających z systemu 
Windows 8 lub wyższej. 

 

Aby wyświetlić grafikę podczas zablokowania stanowiska 
roboczego Klienta  

Domyślnie jest wyświetlana grafika na ekranie Studenta, kiedy Tutor 
zablokuje klawiaturę i mysz Studenta. Można wyłączyć to ustawienie i 

zamiast tego wygasić ekran Studenta lub zmienić wyświetlaną grafikę. 

 

1. Wybierz { Widok} {Aktualne ustawienia– Interfejs użytkownika - 
Uczeń} z rozwijanego menu okna Kontroli. 

2. Wyczyść obraz Wyświetlenia w opcji blokowania myszy i 
klawiatury. 

3. Kliknij OK. 

4. Ekran Studenta zostanie wygaszony po zablokowaniu. 

 

Uwagi: 
• Jeżeli obserwujesz zablokowanego Klienta, wyświetlanie grafiki na 

ekranie Klienta nie będzie już mieć zastosowania.  
• Jeżeli plik obrazu nie może być zlokalizowany na urządzeniu 

Klienta, na ekranie Klienta zostanie wyświetlona migająca 
wiadomość "Ta maszyna została zablokowana przez Użytkownika 
Kontrolującego". 
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Zmień grafikę, jaka ma zostać wyświetlona 

Obraz może być zastąpiony, jeśli to konieczne, przez zastąpienie pliku 
lub przy użyciu Konfiguratora Klienta do wybrania alternatywnego 
pliku. 
 
1. W Konfiguratorze Klienta Wybierz {Zaawansowane} {Opcja 

obrazu}. 

2. Plik obrazu wyświetli plik domyślny. 
3. Kliknij Przeglądaj aby wybrać alternatywny plik, następnie Otwórz. 
4. Plik obrazu wyświetli nowy plik. 
5. Kliknij OK. 
 

Uwaga: Jeżeli chcesz wyświetlić plik Obrazu, który nie jest dostępny 
na stacjach roboczych Klientów, zastosuj funkcję Zdalna 
instalacja NetSupport School w celu zdalnej instalacji 
ustawienia Konfiguratora na wszystkich podłączonych 
stacjach roboczych Klientów. 
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Obserwacja ekranu Ucznia 

Po połączeniu z Klientem można go kontrolować. Jest to nazywane 
Obserwacją. Ekran Klienta zostanie wyświetlony w oknie stanowiska 

roboczego Kontroli. NetSupport School pozwala Ci na jednoczesną 
Obserwację ekranów wielu Klientów, każdy w swoim własnym oknie.  
 

Uwaga: Jeśli jest to wymagane, wiadomość może być wyświetlana na 
stacji roboczej Klienta, potwierdzając, że jest on 
obserwowany. Patrz opcje Bezpieczeństwa Ucznia. 

 

Pasek Szybkiego Widoku pozwala Ci na szybką i łatwą obserwację 

Klienta. Podczas łączenia się z Klientem pojawi się przycisk z nazwą 
Klientów na pasku Szybkiego Widoku w oknie Kontroli. Poprzez 
kliknięcie przycisku będziesz obserwować ekran Klienta, klikając 
przycisk podczas obserwacji okno Widoku zostanie zamknięte. 
 
Aby obserwować Klienta 

1. Podwójne kliknij ikonę wymaganego Klienta w widoku Listy.  
Lub  
Też, po wybraniu ikony wymaganego Klienta, wybierz {Studenta} 
{Widok} z rozwijanego menu okna Kontroli.  

Lub 

Też kliknij ikonę Widok Klienta na pasku narzędzi Kontroli.  

Lub 
Też kliknij prawym przyciskiem na ikonę Klienta i wybierz 
Obserwację.  
Lub  
Też kliknij wymaganą nazwę Klienta na pasku narzędzi Szybkiego 
Widoku.  

2. Okno Widoku tego Klienta pojawi się na stanowisku Kontrolnym. 

Aby wesprzeć nawigację ekranu Klienta, wyświetlany jest 
miniaturowy obraz ekranu, umożliwiając Ci łatwiejsze przewinięcie 
pulpitu Klienta. Po prostu kliknij i przeciągnij wewnątrz miniatury, 

by zobaczyć konkretne obszary. Nawigacja panelu może być 
włączona lub wyłączona przez wybór {Widok} {Nawigacja} z 
rozwijanego menu okna Widoku.  
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Uwagi:  
• Dla akceptowalnej wydajności podczas obserwacji upewnij się, że 

Aktywny Pulpit Klienta jest wyłączony. 

• Jeżeli Klient używa wielu monitorów, można przełączać pulpity 
klikając zakładki wyświetlone pod paskiem narzędzi okna Widok. 

• Jeśli Tutor i Student posiadają dotykowe interfejsy, z urządzenia 
Tutora można sterować urządzeniem Studenta przy użyciu poleceń 
dotykowych. 

 

Zatrzymanie Oglądania i powrót do okna sterowania 

1. Wybierz {Klient} {Zamknij} z rozwijanego menu okna Widoku. 

 
Możesz obserwować Klientów w trzech Trybach:  
Udostępnij    
Ekran Klienta zostanie wyświetlony zarówno na Kontroli jak i u Klienta. 
Zarówno Kontrola jak i użytkownik Klienta będą mogli wciskać klawisze i 
poruszać myszką. 
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Przeglądaj   

Ekran Klienta zostanie wyświetlony zarówno na Kontroli jak i u Klienta. 
Tylko użytkownik Klienta będzie mógł wciskać klawisze i poruszać 
myszką. Użytkownik Kontroli będzie zablokowany.  
 
Kontrola   
Ekran Klienta zostanie wyświetlony zarówno na Kontroli jak i u Klienta. 

Tylko użytkownik Kontroli będzie w stanie wciskać klawisze i poruszać 
myszką. Użytkownik na Kliencie będzie zablokowany. 
 
Aby zmienić tryb obserwacji 
1. Podczas obserwacji Klienta kliknij ikonę trybu Widoku na pasku 

narzędzi okna Widoku i wybierz Udostępnij, Przeglądaj lub 
Kontrola. Lub też wybierz {Klient} 

{Udostępnij/Przeglądaj/Kontrola} z rozwijanego menu okna 
Widoku. 

 

Inne opcje okna Widoku 

Dopasuj rozmiar 
Może być tak, że Klient używa wyższej rozdzielczości niż Kontrola. W 
tym przypadku, wybór opcji Dopasowanie Skali z menu lub paska 

narzędzi okna Widoku, ponownie ustawi wielkość jego ekranu aby 
pasowało do okna w którym jest wyświetlane. 

 
Zachowaj aspekt 
Zachowaj poprawny współczynnik proporcji zdalnego ekranu. 
 

Przełączenie do pełnego ekranu 
Alternatywnie, możesz zdecydować się użyć całego ekranu Kontroli, 
aby wyświetlić Ekran Klienta. Nazywa się to Obserwacją 
Pełnoekranową. Podczas obserwacji Klienta na pełnym ekranie zostanie 
wyświetlony także swobodny pasek narzędzi. Jeżeli je zamkniesz, 
pamiętaj użyć klawiszy skrótu, zwykle <Ctrl + PrawySHIFT + 
LewySHIFT>, aby powrócić do okna Kontroli lub naciśnij <Pauza + 

Alt>, aby wyświetlić rozwijane menu. 
 
Tryb odczytu ekranu 
Priorytetową i najwydajniejszą metodą NetSupport School 
przechwytywania danych ekranu to podczepienie się do Sterownika 
Wideo obserwowanego stanowiska roboczego. Jednak mogą zaistnieć 
przypadki, w których ta metoda nie będzie działać, ponieważ pewne 

aplikacje obchodzą sterownik. W takiej sytuacji można włączyć tryb 
"przechwytywania danych ekranu", aby przechwycić obraz z ekranu. 
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Chociaż będzie to mieć większy wpływ na sieć, przynajmniej zapewni 

dokładny obraz ekranu Klienta. 
 
Optymalizuj 
Domyślnie, podczas przeglądania ekranu Studenta, głębia kolorów jest 
ustawiona na 256 kolorów (poziom wysoki). Ta opcja pozwala zmienić 
jakość podczas wyświetlania ekranów Studentów. 

 
Maksymalizuj Obszar Przeglądu 
Ukrywa pasek menu Widoku, pasek Statusu oraz pasek narzędzi aby 
wykorzystać maksymalny możliwy obszar do wyświetlania ekranu 
Klientów bez przełączania na tryb pełnego ekranu. 

 
Obramowanie dotykowe 

Podczas wyświetlania Studenta na urządzeniu wyposażonym w interfejs 
dotykowy (Tutor również musi posiadać urządzenie dotykowe), można 
włączyć dotykowe obramowanie. Pozwala ono na łatwiejszy dostęp do 
funkcjonalności związanej z używaniem dotykowych gestów przeciągania. 
  

Wyczyszczenie Ekranu Klientów podczas Przeglądania 

Ze względów bezpieczeństwa, można wymagać aby ekran Klienta był 
czysty podczas jego zdalnej kontroli. 

 

Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna u Studentów korzystających z 
systemu Windows 8 lub wyższej. 

 
1. Wybierz {Klient} {Wyczyść ekran} z rozwijalnego menu okna 

Widoku. 

2. Ekran Klienta zostanie wyczyszczony. 

3. Aby przywrócić ekran, wybierz {Klient} {Wyczyść ekran} z 
rozwijalnego menu okna Widoku. 

Wysyłanie Ctrl + Alt + Delete  

Możesz wysłać Ctrl + Alt + Delete na stanowisko robocze, które 

obserwujesz. 
 
By wysłać Ctrl + Alt + Del do Klienta, którego obserwujesz 

1. Naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl + Alt + Esc. 

Lub, 

1. Na pasku menu podglądanego klienta wybierz: {Klient} {Wyślij Ctrl 
+ Alt + Delete} z rozwijanego menu okna Widoku. 
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2. Kliknij Tak, w celu potwierdzenia Wyślij Ctrl + Alt + Delete. 

Obserwacja wielu Uczniów jednocześnie  

NetSupport School umożliwia jednoczesną Obserwację wielu Klientów, 
każdy w swoim własnym oknie. Możesz nawet skalować ich 

indywidualne Okna Widoku celem dopasowania ekranu na Stanowisku 
Kontroli. 
 
W celu obserwacji ekranów wielu Klientów 

1. Z rozwijanego menu {okna} lub rozwijanego menu {Widoku} 
jakiegokolwiek Klienta, wybierz: {Okno}{Rozmieść sąsiadująco - 
Okna podglądu}. 

2. Twojej wybrane okna będą dachówkowane na ekranie Stanowiska 
Kontroli. Jeżeli chcesz zobaczyć całość ekranu Klienta, wybierz opcję 
Dopasuj Skalę na pasku narzędzi każdego okna Widoku Klienta. 

 

Uwaga: Dopasowanie skali jest ustawione domyślnie. W celu 
obserwacji ekranu w normalnej rozdzielczości, wyłącz 
Dopasuj Skalę. 

 

Wyczyść Wszystkie Ekrany Klientów  

Konkretny ekran Klienta można wyczyścić podczas Wyświetlania go. Ta 

opcja umożliwia wyczyszczenie wszystkich ekranów Klientów 
jednocześnie. 

  
Aby Wyczyścić Wszystkie Ekrany Klientów 

1. Wybierz {Szkoła} {Wyczyść Ekran} z rozwijanego menu okna 
Sterowania. 

Lub 

Kliknij ikonę Wyciemnij wszystkie na pasku narzędzi Tutora. 
2. Ekrany Studentów zostaną wyciemnione. 

3. Aby przywrócić ekrany, powtórz powyższą procedurę. 
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Zdalny Schowek  

Podczas Sesji Wyświetlania, można kopiować treść schowka pomiędzy 
komputerami Sterowania i Klienta 

 
Ikona Schowka, dostępna w pasku narzędzi okna Widoku, zapewnia 
następujące opcje: 
 
Wyślij Schowek 
Stosowane w trakcie kopiowania z Sterowania do Klienta przy użyciu 
opcji menu {edytuj} {wytnij/kopiuj}. 

 

Pobierz Schowek 
Stosowane w trakcie kopiowania od Klienta do Sterowania przy użyciu 
opcji menu {edytuj} {wytnij/kopiuj}. 
 
Automatycznie 
Kiedy jest włączone, zapewnia najszybszą metodę kopiowania danych. 

Skorzystaj ze skrótów klawiszowych (Ctrl-C i Ctrl-V) w celu 
automatycznego skopiowania do i ze schowka zarówno na urządzeniach 
Sterowania jak i Klienta. 
  

Wysyłanie treści schowka ze Sterowania do Klienta na 

stanowisku roboczym 

1. Wyświetl wymaganego Klienta. 
2. Otwórz odpowiednie aplikacje na stacjach roboczych Klienta i 

Sterowania. 
3. Wybierz oraz skopiuj wymagane dane z aplikacji w Sterowaniu. 
4. Jeżeli Auto jest włączone, korzystanie z Ctrl-C kopiuje dane 

bezpośrednio do schowka. Albo Jeżeli zastosowano {Edytuj} 
{Wytnij/Kopiuj}, powróć do okna widoku Klientów i kliknij ikonę 

Schowka na pasku narzędzi okna Widoku i wybierz Wyślij Schowek. 
5. Aby wkleić dane w aplikacji Klienta, wybierz {Edycja} z 

rozwijanego menu aplikacji Klienta, wybierz Wklej. lub Zastosuj 
skrót klawiszowy (Ctrl-V) aby wkleić dane. 
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Wysyłanie treści schowka z stanowiska roboczego Klienta do 

Sterowania 
1. Wyświetl wymaganego Klienta. 
2. Otwórz odpowiednie aplikacje na stacjach roboczych Klienta i 

Sterowania. 
3. Skopiuj wymagane dane z aplikacji u Klienta jak powyżej, ale jeśli 

korzystasz z opcji menu zamiast klawiszy skrótów, wybierz 

Schowek – Pobierz Schowek z paska narzędzi .  
4. Powróć do aplikacji Sterowania i wklej dane przy pomocy 

odpowiednich opcji menu lub skrótu klawiszowego (Ctrl-V). 
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Skanowanie Uczniów  

Funkcja Skanuj umożliwia Ci powracanie do każdego podłączonego 
Klienta po kolei, wyświetlając jego ekran na Stanowisku Kontroli. Jest 

to alternatywa do przeglądania wielu Klientów w skalowanych oknach, 
co może uczynić ich ekrany nieczytelnymi. 
 
Wiele ekranów Klientów może być także zeskanowanych w jednym 
oknie Skanowania. 
 
W celu skanowania ekranu jednego Klienta w danym momencie 

1. Wybierz {Grupa} {Skanuj} [skanowanie] z rozwijanego menu okna 

Sterowania.  

2. Pojawi się okno dialogowe Skanuj. 

 

3. Określ, którego z Klientów skanować poprzez usunięcie lub 

umieszczenie znaku zaznaczenia obok nazwy Klienta. 

Uwaga: Jeżeli chcesz rozpocząć skanowanie określonego Klienta, 
wybierz jego ikonę w oknie dialogowym Skanuj. 

4. Wybierz przedział czasowy skanowania. 

5. Wybierz Wyświetlaj jednego Klienta w danym momencie. 

6. Kliknij Skanuj. 
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7. Pojawi się okno Skanuj i natychmiast pokaże Ci pierwszego Klienta 

w kolejności. Przejdzie kolejno poprzez wybranych Klientów, 
przedstawiając ich ekrany na Stanowisku Kontrolnym do momentu, 
gdy zakończysz skanowanie.  

 

Przyciski paska narzędzi dla pojedynczego Skanowania Klienta 
mają następujące funkcje:- 

Poprzedni, Auto przełączanie i Następny 
Można włączyć lub wyłączyć automatyczne odmierzanie czasu z paska 
narzędzi okna Skanowania lub zdecydować się na przejście w przód lub 
do tyłu pomiędzy poszczególnymi Klientami. Przycisk poprzedni 
pokazuje poprzedni skanowany ekran Klienta. Przycisk następny 

pokazuje następny ekran Klienta w cyklu skanowania.  
 

Dopasuj 
Może się zdarzyć, że Klient działa w wyższej rozdzielczości niż 
Sterowanie. W tym przypadku, wybór opcji Dopasowanie Skali z menu 
lub paska narzędzi okna Widoku, ponownie ustawi wielkość jego 
ekranu aby pasowało do okna w którym jest wyświetlane. 
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Maksymalizuj 

Podczas Skanowania w trybie pełnego ekranu można zastosować 
Pływający pasek narzędzi Skanowania w celu kontroli operacji.  
 
Przechwyć ekran 
Tworzy migawkę bieżącego widoku Klienta . Następnie będzie 
możliwość zapisania i nazwania bieżącego ekranu do pliku. 

 
W celu zakończenia skanowania 

1. Wybierz {Skanuj} {Zamknij} z rozwijanego menu okna Skanuj. 

 

Skanowanie ekranów wielu Klientów  

Wiele ekranów Klientów może być skanowanych jednocześnie w 
jednym oknie Skanowania. 
 
W celu skanowania wielu ekranów jednocześnie 

1. Wybierz {Grupa} {Skanuj} [skanowanie] z rozwijanego menu okna 
Sterowania.  

2. Pojawi się okno dialogowe Skanowanie. 

3. Określ, którego z Klientów skanować poprzez usunięcie lub 
umieszczenie znaku zaznaczenia obok nazwy Klienta. 

4. Wybierz Wyświetlaj wielu Klientów w danym momencie. 

5. Wybierz liczbę ekranów Klientów do wyświetlenia w oknie 
Skanowania. 

6. Skanując więcej niż cztery ekrany Klientów wybierz przedział 
czasowy skanowania. 

7. Kliknij Skanuj. 

8. Pojawi się okno Skanuj. 

 

Uwaga: Skanując więcej ekranów Klientów niż liczba ekranów 
widocznych w oknie Skanowania możesz przełączać 
pomiędzy wieloma oknami skanowania przy pomocy 

przycisków Następny, Auto i Poprzedni. 
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Przyciski paska narzędzi dla wielu Skanowań Klienta mają 

następujące funkcje: - 
 
Poprzedni, Auto przełączanie i Następny 
Można włączyć lub wyłączyć automatyczne odmierzanie czasu z paska 
narzędzi okna Skanowania lub zdecydować się na przejście w przód lub 

do tyłu pomiędzy poszczególnymi Klientami. Przycisk poprzedni 
pokazuje poprzedni skanowany ekran Klienta. Przycisk następny 
pokazuje następny ekran Klienta w cyklu skanowania.  
 
Dopasuj 
Może się zdarzyć, że Klient działa w wyższej rozdzielczości niż 
Sterowanie. W tym przypadku, wybór przycisku Dopasowanie Skali 

ponownie ustawi wielkość jego ekranu aby pasowało do okna w którym 
jest wyświetlane. 
 
Maksymalizacja 
Aby powiększyć widok klienta. Ten przycisk będzie szary do chwili, gdy 
wybierzesz okno widoku klienta. W celu maksymalizacji widoku ekranu 
Klienta, kliknij przycisk "Powiększ" lub zaznacz pole prawym górnym 

rogu okna widoku Klienta. 
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Zablokuj 

Aby zablokować klawiaturę i mysz wybranego Klienta. 
 
Czat 
Aby rozpocząć sesję rozmowy pomiędzy Klientem oraz Sterowaniem. 
 
Współdziałanie 

Aby Zobaczyć Klienta w Trybie Podziału. 
 
Przechwyć ekran 
Tworzy migawkę bieżącego widoku Klienta . Następnie będzie 
możliwość zapisania i nazwania bieżącego ekranu do pliku. 

 
W celu zakończenia skanowania 

1. Wybierz {Skanuj} {Zamknij} z rozwijanego menu okna Skanuj. 
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Tryb monitorowania  

Tryb Monitorowania umożliwia Nauczycielowi obserwację wielu ekranów 
Uczniów jednocześnie. Dogodny miniaturowy widok ekranu każdego 

podłączonego Ucznia jest wyświetlany u Nauczyciela, zapewniając 
szybką i łatwą metodę monitorowania Uczniów. Będąc w trybie 
Monitorowania, Nauczyciel nadal ma dostęp do pełnego zakresu 
właściwości NetSupport School, takich jak Przeglądaj, Czat i Transfer 
pliku. 

 

1. Wybierz {Widok} {Tryb - Widok monitorowania } z rozwijanego 
menu okna Kontroli.  
Lub  
Kliknij ikonę trybu Monitorowania po lewej stronie okna Kontroli. 

 
Widok listy wyświetli miniaturę każdego Ucznia. Przesuwając mysz nad 
miniaturę możesz zrobić zbliżenie tego ekranu. Podwójne kliknięcie 
miniatury otworzy sesję widoku wyznaczonego Ucznia, kliknij prawym 

przyciskiem i możesz wybrać z pełnego zakresu dostępnych właściwości 
Klienta. Przykładowo wybierając wiele miniatur możesz zaprosić tych 
Uczniów do sesji Czatu. 

 
Domyślnie, miniatury będą wyświetlane w trybie 256 kolorów (poziom 
średni).  Żeby zobaczyć miniatury w wyższej jakości, można przełączyć 
tryb na nieograniczone kolory. Wybierz {Monitoruj}{Miniatury Wysokiej 
Jakości} z rozwijanego menu okna Urządzenia Sterującego.   
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Uwaga: Funkcja zbliżenia może być przełączana wł/wył., wybierając { 
Monitor } {Tryb Zbliżenia} z rozwijanego menu okna Kontroli 

lub klikając ikonę "Zrób zbliżenie' na dole okna Kontroli. 

 
Tryb Monitorowania zapewnia szereg dodatkowych narzędzi: 

Dostosuj rozmiar miniatur  

Miniatury Uczniów mogą być zwymiarowane w celu dostosowania do 
osobistych preferencji. Jest to szczególnie przydatne przy podłączeniu 

do dużej liczby urządzeń Uczniów. 
 
1. Wybierz {Monitor}{Rozmiar } z rozwijanego menu okna Kontroli. 

2. Wybierz wymagany rozmiar z dostępnych opcji. 

Lub 

1. Użyj suwaka na ikonie Rozmiar u dołu okna Zarządzania, aby 
wybrać wymagany rozmiar. 

 

Automatyczne dopasuj Rozmiar miniatury Ucznia 

Opcja ta automatycznie dostosowuje wielkość widocznych miniatur tak, 
aby pasował do okna. 
 

1. Wybierz {Monitor}{Automatycznie dopasuj Uczniów} z 
rozwijanego menu okna Kontroli. 
Lub  
Kliknij ikonę Auto na dole okna Kontroli. 

 

Uwaga: Interfejs Nauczyciela może być przeglądany na pełnym 
ekranie przez naciśnięcie"F11" jeśli potrzebna będzie większa 

przestrzeń aby zobaczyć miniatury Ucznia. 

 
Zmiana tempa odświeżania miniatur 

W zależności od tego, jak uważnie chcesz monitorować aktywność 
Ucznia, możesz dostosować częstotliwość odświeżania miniatur. 

 
1. Wybierz {Monitor}{Aktualizacja} z rozwijanego menu okna 

Kontroli. lub kliknij ikonę Aktualizacja na dole okna Kontroli. 
2. Wybierz wymagany przedział czasowy z dostępnych opcji. 
 
Pokaż aktywną aplikację 

Kiedy jest włączona, ikona pojawi się w górnym lewym rogu każdej 

miniatury, wskazując, która aplikacja jest obecnie aktywna na 
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urządzeniu Ucznia. Ponadto, jeżeli utworzyłeś listy aplikacji 

zatwierdzonych i ograniczonych, pojawi się zielona (zatwierdzona) lub 
czerwona (ograniczona) otoczka na miniaturze, alarmując Cię o 
jakimkolwiek potencjalnym niewłaściwym wykorzystaniu aplikacji. 
 
1. Wybierz {Monitor}{Pokaż aktywną aplikację} z rozwijanego menu 

okna Kontroli. Lub kliknij ikonę aplikacji na dole okna Kontroli. 

 

Pokaż aktywną stronę internetową 

Wyświetla ikonę w górnym prawym rogu każdej miniatury, wskazując, 
którą stronę Uczeń obecnie odwiedza. Jeżeli utworzyłeś, zatwierdziłeś i 

zastrzegłeś listy stron internetowych, zielona (zatwierdzona) lub 
czerwona ( zastrzeżona) granica pojawi się na miniaturze alarmując cię 
o jakimkolwiek potencjalnym niewłaściwym użyciu Internetu. 
 
1. Wybierz {Monitor}{Pokaż aktywną stronę internetową} z 

rozwijanego menu okna Kontroli. Lub kliknij ikonę strony WWW na 
dole okna Kontroli. 

 
Pokaż prośby o pomoc 

Jeśli jest włączona, opcja wskazuje, kiedy Uczeń ma zaległe prośby o 

pomoc. W prawym rogu odnośnej miniatury pojawia się pulsująca ikona 
pomocy. 
 
Aby włączyć/wyłączyć, wybierz: {Monitor}{Pokaż prośby o pomoc} z 
rozwijanego menu okna Kontroli. 
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Monitorowanie klawiatury  

Pozwala Nauczycielowi monitorować wykorzystanie klawiatur Uczniów 
podczas korzystania z jakiejkolwiek zatwierdzonej aplikacji, 

zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w aktywność Ucznia podczas 
zajęć w ramach klasy. Nauczyciel może monitorować całą klasę, szybko 
przeglądając każdą wpisaną zawartość i obserwując poziomy 
aktywności Uczniów. W celu dalszej poprawy procesu monitorowania, 
Nauczyciel może stworzyć listy słów „Celów" i, Niewłaściwych", gdy 
Uczeń wpisuje słowo na liście, zostanie ono natychmiast podkreślone. 
 

Monitor klawiatur zapewnia również doskonałe narzędzie 

monitorowania, gdy Uczniowie są online na forach lub używają 
wyszukiwarek. 
 

Uwaga: Monitorowanie klawiatury jest nie dostępne w następujących 
językach: Koreański, Uproszczony chiński, tradycyjny chiński, 
arabski, japoński i rosyjski. 

 

W trybie „pisania na klawiaturze" możesz obserwować szczegóły na 
temat słów Docelowych lub Niewłaściwych i używać dostępnych ikon 

do: 
 
• Stworzenia listy nowych słów. 
• Załadowania istniejącej listy słów. 
• Monitorowania pisania na klawiaturze Uczniów. 
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Uwaga: Układ "Szczegóły" jest domyślnym układem, będziesz 
niezdolny do obserwowania monitorowania klawiatury w 
każdym innym układzie.  

 
Dolne okna można zminimalizować, aby uzyskać więcej miejsca na 

miniatury Studentów. Kliknij przycisk . 
 
Aplikacja bieżąca zostanie wyświetlona wraz z tekstem, który wpisuje 
Uczeń, wszelkie słowa Cele lub Niewłaściwe zostaną zidentyfikowane 
albo zielonym (Cele), albo czerwonym (Niewłaściwe) wskaźnikiem 

wizualnym. Zostanie wyświetlone także wyliczenie, jak wiele słów 
Celów/Niewłaściwych wpisał każdy Uczeń. 

 

Uwaga: Monitorowanie klawiatury może być włączone przy 
uruchomieniu. Wybierz {Szkoła} {Konfiguracja} {Opcje 
startowe - Ograniczenia} z rozwijanego menu okna Kontroli. 

 

Działania monitorujące 
1. Wybierz { Widok} {Tryb -  Widok wpisów z klawiatury } z 

rozwijanego menu okna Kontroli. Lub też kliknij ikonę monitora 
klawiatur po lewej stronie okna Kontroli. 

2. Wybierz {Wpis z klawiatury } {Monitor} z rozwijanego menu okna 
Kontroli. Lub też kliknij ikonę Monitoruj aktywność na dole okna 

Kontroli. 
3. Ikona przedstawiająca bieżącą aplikację, działającą na stanowisku 

roboczym Ucznia, zostanie wyświetlona obok każdego Ucznia wraz 
z wpisanym tekstem i jakimikolwiek zidentyfikowanymi słowami 
Celami/Niewłaściwymi. 

 

Uwagi:  
• Jeżeli monitorowanie jest włączone i przełączysz tryby, zostanie 

wyświetlona zakładka klawiatury w celu potwierdzenia, że 
monitorowanie klawiatur jest obecnie włączone. 

• Niewłaściwe słowa mogą zostać ocenzurowane w konsoli Tutora; 

wybierz {Pisanie}{Zamaskuj niewłaściwe słowa na Tutorze}. 
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Ustalanie listy słów 

Chociaż monitorowanie klawiatur zapewnia śledzenie w czasie 
rzeczywistym wpisywania tekstów z klawiatury przez Uczniów, możesz 
upewnić się, że Uczniowie biorą udział w lekcji poprzez utworzenie listy 
słów Celów lub Niewłaściwych. Mogą istnieć określone słowa, których 
użycia przez Uczniów możesz oczekiwać podczas lekcji pisemnej. Kiedy 

Uczeń wpisuje słowo z listy, zostanie ono zidentyfikowane wskaźnikiem 
wizualnym, zielonym (Cel), albo czerwonym (Niewłaściwe).  
 

Uwagi:  
• Listy słów mogą być dodawane do Notatnika Uczniów, wybierz: 

{Klawiatura } Dodaj listy słów Celów do Dziennika} z rozwijanego 
menu okna Kontroli lub kliknij ikonę "Dodaj listy słów Celów do 
Dziennika".  

• Listy słów Celów mogą być przeglądane na Pasku Narzędzi Ucznia, 
wybierz: {Wpis z klawiatury } {Umożliw Uczniom przeglądanie 

słów Celów} z rozwijanego menu okna Kontroli. 

 
Dodaj słowo do Twojej Listy „Słowa Kluczowe”  lub 
„Nieodpowiednie Słowa” 

1. Kliknij +, aby dodać słowo do Twojej Listy Słów Celów lub 
Niewłaściwych.  
Lub  

kliknij prawym klawiszem na okienku Listy i wybierz "Dodaj słowo". 
2. Pojawi się okno dialogowe Dodaj listę słów. 
3. Wpisz słowo do dodania. 

4. Kliknij OK. 
5. Słowo pojawi się w ramach Listy Słów Celów lub Niewłaściwych. 
 
Usuń słowo ze Swojej Listy Słów Celów lub Niewłaściwych 

1. W celu usunięcia słowa z Listy po prostu podświetl wybrane słowo i 
kliknij X.  
Lub 

kliknij prawym klawiszem na okienku Listy i wybierz "Usuń słowo". 

 
Utwórz nową listę słów 

1. Wybierz {klawiatury } {Utwórz nową listę słów}.  
2. Pojawi się okno dialogowe. Wprowadź nazwę pliku i kliknij Utwórz. 
3. Pojawi się nowa pusta lista słów. 
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Otwórz istniejącą listę słów 

1. Wybierz {klawiatury } z paska narzędzi zakładkę klawiatura, 
wczytaj istniejącą liczbę słów]{Załaduj istniejącą listę słów}.  

2. Wybierz odpowiedni plik i kliknij Otwórz. 
3. Pojawi się istniejąca lista słów. 
 
Zapisz listę słów 

1. Wybierz {klawiatura}{Zapisz listę słów jako}. 
2. Pojawi się okno dialogowe „zapisywanie jako”. Wprowadź nazwę 

pliku i kliknij Zapisz. 
3. Bieżąca lista słów zostanie zapisana. 

 

Uwagi: 
• Wszelkie zmiany, które zostały poczynione w nowych lub obecnych 

listach słów, zostaną automatycznie zapisane, kiedy nowa lista słów 
zostanie utworzona lub gdy opuścisz program NetSupport School. 

• Domyślna lista słów zostanie zapisana jako NetSupport School.wdl. 
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Widok Historii Pisania  

Ten element Monitorowania Klawiatury umożliwia monitorowanie 
korzystania z Klawiatury przez podłączonych Uczniów, a także 
przechowywać lub wydrukować trwały zapis, o ile zostało to zadane. 
 
1. W Widoku Pisania wybierz {Widok} {Historia} z rozwijanego menu 

okna Sterowania. 
2. Pojawi się okno dialogowe Historia Pisania. Dostarcza ono 

informacje o aktywności Uczniów związanej z korzystaniem z 
Klawiatury podczas aktualnej sesji. 
 

Dostępne opcje to:  
 

Pokaż Historię dla:  
Lista może być przeglądana przez aktualnie Wybranego Klienta lub 
Wszystkich Podłączonych Klientów.  
 
Odśwież  
Podczas przeglądania listy kliknij Odśwież w dowolnej chwili, aby 
zaktualizować wyświetlacz. 

 
Zapisz  
Aby przechowywać trwały zapis wyświetlanych pozycji, można 

przed rozłączeniem zapisać szczegóły do pliku tekstowego.  
 
Eksportuj  

Eksportuje dane do pliku CSV umożliwiając import danych, w razie 
potrzeby.  
 
Drukuj  
Drukuje informacje o każdej aktualnie wyświetlanej pozycji.  
 
Zamknij  

Zamyka okno dialogowe Historia, lecz dane będą nadal 
rejestrowane, jeśli Sterowanie pozostanie podłączone. 
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Przechwytywanie ekranu  

Zrzut ekranu umożliwia Nauczycielowi uchwycenie obrazu bieżącego 
ekranu podczas przeglądania lub skanowania i pozwala Nauczycielowi 

zapisanie zawartości bieżącego ekranu do pliku. Zostaną również 
zapisane Nazwa urządzenia, Nazwa Ucznia, Data, Czas i Nazwa 
produktu podczas zapisu zrzutu ekranu. 

 

Wprowadź ekrany Uczniów podczas przeglądania 

1. Podczas obserwacji Ucznia wybierz {Narzędzia} {Przechwyć 

ekran}, by uchwycić zawartość bieżącego ekranu.  
Lub  
Kliknij ikonę "Przechwyć ekran” na pasku narzędzi. 

2. "Pojawi się okno dialogowe "Zapisz Jako". 

3. Wpisz Nazwę pliku. 

4. Wybierz jeden z trzech różnych formatów pliku, .BMP, .JPG, .PNG. 

5. Kliknij Zapisz. 

 

Przechwyć ekran Uczniów podczas skanowania 

1. Podczas skanowania ekranów Uczniów wybierz { Widok} 
{Przechwyć ekran}, by przechwycić zawartość bieżącego ekranu.  
Lub  
Kliknij ikonę "Przechwyć ekran" na pasku narzędzi. 
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Uwagi:  

• Podczas skanowania wielu Uczniów, ekran Ucznia musi być 

aktywny (podświetlony), by stała się dostępna funkcja Zrzut 
ekranu. 

• Podczas przechwytywania w sesji Skanuj (jeden Uczeń w 
danym momencie) automatyczne skanowanie jest chwilowo 

zawieszone do czasu zakończenia operacji Zrzutu ekranu. 
Zaraz po ukończeniu, automatyczne skanowanie jest ponownie 
uruchamiane automatycznie a skanowanie następnego Ucznia 
jest kontynuowane. 

2. Pojawi się okno dialogowe "Zapisywanie jako". 

3. Wpisz Nazwę pliku. 

4. Wybierz jeden z trzech różnych formatów pliku, .BMP.JPG, .PNG. 

5. Kliknij Zapisz. 
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Prezentacja dla Uczniów  

Właściwość Prezentacji umożliwia Użytkownikowi Kontroli podkreślenie 
kluczowych informacji do zapamiętania poprzez wyświetlanie informacji 

na ekranie wybranego Klienta lub Grupy Klientów. Można również 
pokazywać przechowywany Plik Powtórkowy, plik Audio, Video lub 
Aplikację, która w tej chwili działa na stanowisku Kontrolnym. 
 
Podczas Prezentacji Kontrola może wyznaczyć wybranego Klienta do 
przejęcia prezentacji, czyniąc go Liderem Prezentacji. 
 

Uwaga: Podczas pokazywania ekranu Kontroli Klientom, informacja z 

ekranu jest przesyłana kolejno do każdego urządzenia 
klienta. W niektórych środowiskach sieciowych, w których 

jest ograniczona dostępna szerokość pasma, lub podczas 
przesyłania do większej liczby urządzeń może to wpływać na 
wydajność. W takiej sytuacji może być włączona funkcja 
Transmituj Prezentację NetSupport School. Skutkuje to 
przesłaniem informacji ekranowej do wszystkich maszyn 
jednocześnie, tym samym poprawiając prędkość transferu. 

 

Mimo zmniejszenia ogólnego ruchu sieciowego, 
generowanego przez NetSupport School, wykorzystanie tej 
właściwości będzie generować dodatkowe pakiety transmisji 

w Twojej sieci. Zaleca się konsultację z Twoim 
administratorem sieci przed użyciem tej opcji. 
 
Pokaz można wysłać do Studentów za pomocą multicastu. 

Transmisja zostanie przekazana tylko do maszyn pod 
określonym adresem IP multicastu. 

 

Aby ująć „zrzut ekranu" w Dzienniku Ucznia, kliknij Drukuj ekran podczas 
Prezentacji lub kliknij prawym klawiszem ikonę Pokaż na pasku zadań. 
Pojawi się okno dialogowe wyświetlające obraz do dodania do Dziennika, 
można dodać uwagi towarzyszące obrazowi. 

 
W celu pokazania ekranu Kontroli  

1. Kliknij ikonę "Menu Pokazu" na pasku narzędzi Kontroli i wybierz 

Pokaż. 

Uwaga: Opcje Pokazu można ustawić klikając odpowiednią ikone u 
dołu menu Pokaz. Aby ustawić więcej właściwości Pokazu, 

kliknij Więcej lub wybierz {Widok}{Aktualne ustawienia - 
Pokaz} z rozwijanego menu okna Zarządzania. 
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2. Pulpit nauczyciela zostanie wyświetlony wszystkim połączonym 

Studentom. 

Lub, 

1. Wybierz {Studenta} {Pokaz - Pokaz} z rozwijanego menu okna 
Kontroli.  

Lub  
Kliknij prawym przyciskiem na ikonę wybranego Klienta i wybierz 
Pokaz. 

2. Pojawi się okno dialogowe Prezentacji  

 

To okno dialogowe służy do zaprogramowania, dla których Klientów 

przeprowadzić Prezentację. Musisz wybrać Klienta lub Klientów, którym 

pokażesz ekran. 
 
Określ, co ma obejmować pokaz 
NetSupport School określi czy Sterowanie ma uruchomione wiele 
monitorów, dając możliwość wyboru który Pokazać z rozwijanej listy. 

Jeżeli nie ma pewności który ekran jest prawidłowy, kliknij Identyfikuj. 
Alternatywnie, wybierz Cały Pulpit by pokazać wszystkie. 
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Określ odbiorców pokazu 

Wybierz Klienta lub Klientów, którym Pokazywane będą ekrany. 
 
Opcje Pokazu 
Ogranicz dostępu do Internetu dla zatwierdzonych stron tylko 
podczas Pokazu 
Pozwala Nauczycielowi jedynie na uzyskanie dostępu do stron 

internetowych które są na Liście Zatwierdzonych Stron, 
uniemożliwiając wyświetlanie niewłaściwych stron internetowych 
Uczniom podczas Pokazu. 
 
Ustaw Tryb Pokazu w Kliencie (w Oknie, Pełny Ekran lub 

Maksymalizacja okna) 
Opcja ta pozwala na Pokazywanie w Kliencie albo w niewielkim oknie, 

albo na pełnym ekranie lub w zmaksymalizowanym oknie. Podczas 
pokazywania w oknie i w zmaksymalizowanym oknie, Mysz i Klawiatura 
Klienta nie są zablokowane. 
 
Włącz Audio 
Pozwala to na włączenie Wsparcia Audio. Jeżeli Pokazuje się tylko 
jednemu Klientowi, zarówno Sterowanie jaki i Klient mogą mówić. 

Jeżeli Pokazuje się wielu, tylko Sterowanie może mówić (Ogłaszanie). 
 

Pokaż aktywne Klawisze 
Aby zapewnić, że wszystkie działania wykonywane przez Sterowanie są 
widoczne dla Klientów podczas pokazu, możliwe jest włączenie 
wykorzystania Skrótów Klawiszowych. Wszelkie kombinacje klawiszowe 

wykorzystywane przez Sterowanie, np. CTRL + V, zostaną pokazane w 
chmurce zarówno na ekranach Sterowania jaki i Klienta. 
 

Uwagi:  
• Przy użyciu mieszanki kombinacji klawiszowych np. ALT + V + T, 

NetSupport School będzie wyświetlać tylko dwa kolejne naciśnięcia 
klawiszy w danym momencie. 

• Ta użyteczność jest wyłącznie obsługiwana w Windows XP i 

nowszych. 

 
Wyślij czcionki rzeczywiste 
W celu obniżenia ilości przesyłanych danych podczas wymiany tego 
typu informacji, NetSupport School przekazuje informacje czcionek 
przez odniesienie. Docelowe stanowisko robocze odniesie się do 

własnych wewnętrznych oznaczeń czcionek, aby znaleźć odpowiednie 
dopasowanie do tych, które zostały wysłane. W większości przypadków 
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takie same czcionki będą dostępne, ale w przeciwnym przypadku 

można wysłać pełną informację. Zaznacz to okienko aby włączyć.  
 
Tryb odczytu obrazu 
Priorytetową i najwydajniejszą metodą NetSupport School 
przechwytywania danych ekranu to podczepienie się do Sterownika 
Wideo obserwowanego stanowiska roboczego. Jednak mogą zaistnieć 

przypadki, w których ta metoda nie będzie działać, ponieważ pewne 
aplikacje obchodzą sterownik. W takiej sytuacji można włączyć tryb 
"przechwytywania danych ekranu", aby przechwycić obraz z ekranu. 
Chociaż będzie to mieć większy wpływ na sieć, przynajmniej zapewni 
dokładny obraz ekranu Klienta. 

 
Utwórz Plik Powtórki u studenta 

Sesja Pokazu może zostać nagrana i przechowywana w Pliku Powtórki 
dając Klientom możliwość odtwarzania sesji później. 
 
W celu zakończenia Prezentacji  
1. Podwójne kliknij ikonę Prezentacji na pasku zadań. 

Lub 

Dwukrotnie kliknij ikonę NetSupport Tutor na pulpicie. 

2. Opcja ta wyświetli okno dialogowe Prezentacji. 

 

3. Kliknij Zakończ. 

Lub, 

1. Kliknij prawym przyciskiem NetSupport School ikonę na pasku 

zadań. 
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2. Kliknij Zakończ prezentację. 

 
Lub, 

 
1. Użyj kombinacji skrótu klawiszowego Ctrl + Alt + END. 

 
Aby umożliwić Kontroli kontynuowanie pracy w tle podczas 
Prezentacji  
1. Kliknij przycisk NetSupport School na pasku zadań. 
2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Prezentacji. 
3. Kliknij Kontynuuj. 
4. Zostanie wyświetlone okno Kontroli a pasek Tytułu wskaże, że 

Prezentacja jest zawieszona. Klienci nie widzą teraz co robisz, gdy 
kontynuujesz wykorzystanie stanowiska roboczego Kontroli. Ekrany 
Klientów nadal będą wyświetlać poprzednią Prezentację. 

 
W celu wznowienia prezentacji podczas zawieszenia 
1. Kliknij ikonę Menu pokazu na pasku zadań i wybierz Wznów.  

2. Na ekranie Tutora pojawi się okno dialogowe Pokaz wstrzymany, z 
którego można wybrać opcję Zakończ lub Wznów. 

 
W celu zakończenia prezentacji podczas zawieszenia 
1. Wybierz {Studenta} {Pokaz -  Zakończ prezentację} z rozwijanego 

menu okna Kontroli. 
Lub 

Kliknij ikonę Menu pokazu na pasku zadań i wybierz Zakończ 
pokaz. 

2. Klienci będą teraz widzieć swoje własne ekrany. 

 
  
 



NetSupport School 14.00 

153 

Pokaż Lidera  

Podczas gdy ekran Kontroli pokazywany jest klasie, może być właściwe 
przejęcie prezentacji przez Ucznia. W tym celu Kontrola może przypisać 
status Lidera pokazu wybranemu Uczniowi. Mysz i klawiatura 
komputera PC Lidera prezentacji zostają odblokowane i może on 
kontynuować prezentację w imieniu Kontroli.  

 
Kontrola może nadal współdziałać równolegle z Liderem Prezentacji i 
może zawiesić lub zakończyć sesję wedle potrzeb. 
 
Aby utworzyć Lidera prezentacji 

1. Rozpocznij Prezentacja dla Uczniów jak zwykle. 

2. Kiedy jesteś gotowy do stworzenia Lidera prezentacji, kliknij 

przycisk Pokaz na pasku zadań. 

3. Ta opcja wyświetli okno dialogowe i prezentacji a Prezentacja 
zostanie zawieszona. Ekrany Klientów nadal będą wyświetlać ekran 
Kontroli. 

4. Kliknij Pokaż Lidera.  

5. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Lider Prezentacji. 

 

Uwaga: Jeżeli wcześniej wybrano opcję "Pokaż ikonę na pasku 
zadań", możesz utworzyć Lidera Prezentacji przez 
kliknięcie prawym przyciskiem na ikonę i wybranie Lidera 
Prezentacji. 

6. Kliknij "Ten Klient" i wybierz Lidera Prezentacji. 
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Uwaga: Lider Prezentacji będzie mieć pełny dostęp do Twojego 
pulpitu. 

7. Kliknij OK. 
8. Wiadomość "Prowadzisz Prezentację" pojawi się na urządzeniu 

wybranego Klienta.  
9. Kliknij Wznów, by wznowić Prezentację. 
10. Lider Prezentacji i Kontrola mogą teraz współdziałać w prowadzeniu 

Prezentacji. 
 

Uwaga: Aby usunąć lidera pokazu, kliknij Lider pokazu w oknie 
dialogowym Zawieszenie pokazu i wybierz Brak. 
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Wystaw - Pokazywanie ekranu jednego Ucznia innym  

Przy pomocy Szkoły NetSupport School, możliwe jest Pokazywanie 
ekranu Sterowania szeregowi podłączonych Klientów. Możliwe jest 
Pokazywanie ekranu jednego Klienta do innych podłączonych Klientów, 
jest to nazywane Wystawianiem. Przykładowo, Klient 1 przygotował 
część pracy, którą można pokazać pozostałej części klasy. 

 
Aby Pokazać ekran Klienta 
1. Wybierz Klienta, którego ekran ma być pokazany innym Klientom. 

2. Wybierz {Studenta}{Pokaż - Pokazuj tego Klienta} z rozwijanego 
menu.  

Lub  
Kliknij Prawym przyciskiem na ikonę Klienta i wybierz Wystaw tego 

Klienta. 

3. Okno dialogowe Wystaw zostanie wyświetlone. 

 

4. Wybierz Klientów, których należy uwzględnić. 

5. Ustawienie trybu pokazu do zastosowania na ekranach Studentów 
(Pełny ekran, Okna, Maksymalizuj Okno) oraz możliwość włączenia 

wsparcia audio. 
6. Kliknij „Pokaż” aby rozpocząć Pokaz. 

7. Ekran wybranego Klienta będzie wówczas wyświetlany na ekranach 
Sterowania [kontrolera] i innych Klientów. Tylko Sterowanie 
[kontroler] i Klient Wystawiający [pokazujący ekran] będą mogli 
zmienić ekran, przy pomocy klawiatury lub myszki.  
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Uwaga: Można pokazać ekran jednego Studenta innym, klikając ikonę 
menu Pokaz, wybierając odpowiedni ekran Studenta z 
rozwijanej listy pod przyciskiem Eksponuj, a następnie 
klikając opcję Eksponuj. 

 

Przełączenie pomiędzy Pełnym Ekranem i Trybem Oknem W 
Sterowaniu 

Podczas gdy trwa Pokaz, Wystawiany ekran pojawi się jako "Okna" w 
Sterowaniu. Jeżeli jest to preferowane, można przełączyć na tryb 

"Pełny Ekran". Pojawi się pasek narzędzi, z którego Sterowanie może 
wykonać wielu zadań. 

 

Aby przełączyć pomiędzy Pełnym Ekranem i trybem Okna  

1. Wybierz Pełny Ekran z paska narzędzi . albo Wybierz {Widok} 
{Pełny Ekran} z rozwijanego menu. 

 

Uwagi:  

• Będąc w trybie pełnego ekranu, pojawi się pływający pasek 
narzędzi . 

• Aby powrócić do trybu Okna, kliknij przycisk Okna na pływającym 
pasku narzędzi lub zastosuj skrót klawiszowy <CTRL> + <LEWY 

SHIFT> + <PRAWY SHIFT>. 

 
Zawieś lub Zatrzymaj Wystawianie [Pokaz] 

Sterowanie [kontroler] może zdecydować się na zakończenie Pokazu 
lub czasowe zawieszenie go. Gdy jest zawieszony, Sterowanie 
[kontroler] i/lub Klient może przygotować nową demonstrację w tle. 
Uprzednio wystawiany ekran pozostaje na innych ekranach Klientów do 

chwili, gdy Pokaz zostanie wznowiony. 

 
Aby Zawiesić Wystawianie [pokaz] 

1. Z paska narzędzi okna lub pływającego paska narzędzi, wybierz 
Zawieś. 

2. Gdy jest zawieszony, Sterowanie i Klient Wystawiający będą mogli 
pracować w tle.  

3. Pozostałe ekrany Klientów pozostają zatrzymane. 
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Aby wznowić Pokaz, wybierz Wznów. 

1. Aby Zatrzymać Wystawianie [pokaz] 

2. Z paska narzędzi okna lub pływającego paska narzędzi, wybierz 
Zatrzymaj. 
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Informacje zwrotne i samopoczucie uczniów 

NetSupport School oferuje prosty i szybki system pozyskiwania informacji 
zwrotnych od uczniów, pomagający nauczycielowi poznać ich nastrój i 

zrozumienie tematu oraz określić, czy wymagają oni dodatkowej pomocy. 
Nauczyciele mają do wyboru kilka formatów wizualnych, które mogą 
wysyłać uczniom. Następnie uczniowie klikają na odpowiednie ikony, a 
nauczyciele otrzymują wyniki w formie prostej listy lub wykresu 
słupkowego. 
 

Uwaga: NetSupport School oferuje również bardziej kompleksowe 
metody zadawania pytań uczniom i współpracowania z nimi: 

zobacz tryb Ankieta lub moduł Pytania i Odpowiedzi. 

 
1. Wybierz ikonę Informacje zwrotne i samopoczucie na pasku 

narzędzi Tutora. 
lub 
Wybierz ikonę Komunikacja na pasku narzędzi Tutora, a następnie 

wybierz Informacje zwrotne i samopoczucie. 
lub 
Z rozwijanego menu w oknie Urządzenia sterującego wybierz 
{Uczeń}{ Informacje zwrotne i samopoczucie}. 

2. Pojawi się dialog Informacje zwrotne i samopoczucie. 
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3. Wpisz pytanie, jakie chcesz zadać uczniom, w polu Zapytaj uczniów 

(maksymalnie 128 znaków) lub zadaj to pytanie ustnie. Wybierz 
wskaźniki wizualne do wysłania uczniom. Jeżeli wyniki mają pozostać 
anonimowe, kliknij Anonimizuj wyniki. 

4. Kliknij OK. 
5. Pasek narzędzi na urządzeniu studenckim przełączy się na tryb 

Informacji zwrotnych i pojawi się dialog, pokazujący pytanie (jeśli 

zostało wpisane) oraz zestaw ikon, umożliwiający dokonanie wyboru. 
6. Na Tutorze pojawi się dialog Informacje zwrotne i samopoczucie, 

pokazujący uzyskane odpowiedzi. Wyniki można zobaczyć w formie 
listy lub wykresu słupkowego. Aby wybrać widok użyj przycisku Lista 
lub Wykres. Wyniki można zapisać bądź wydrukować, klikając na 

odpowiednią ikonę. 

 

7. Kliknij Zamknij po zakończeniu. 
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Interaktywna tablica  

Została dostarczona pełnoekranowa interaktywna tablica, 
umożliwiająca Nauczycielowi wykorzystywanie narzędzi do adnotacji 
NetSupport School do podświetlenia ekranu i przedstawienia wyników 
wybranej grupie Uczniów. 

 

Uwaga: Aby ująć obraz tablicy w Notatniku Ucznia, wybierz {Tablica} 
{Plik – Dodaj do Notatnika} z rozwijanego menu okna 
Kontroli lub kliknij plik na dole okna Kontroli i wybierz Dodaj 

do Notatnika. 

 
 
1. W celu przełączenia w tryb Tablicy, wybierz: { Widok} {Widok 

Tablicy } z rozwijanego 
menu okna Kontroli.  

Lub  
Też kliknij ikonę Tablicy po lewej stronie okna Kontroli. 

2. Użyj szeregu narzędzi do adnotacji.do podświetlenia ekranu i 
dodania jakichkolwiek przechowywanych grafik. Wybierz {Tablica} 
z rozwijanego menu okna Kontroli. Lub też Wybierz odpowiednie 
ikony na dole okna Kontroli. 

3. Jeśli jest to wymagane, możesz zapisać zawartość Tablicy do 

późniejszego wykorzystania. Wybierz {Tablica} {Plik - Zapisz 
Tablicę}. Lub wybierz ikonę Plik na dole okna Kontroli i wybierz 
Zapisz Tablicę. 
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W celu pokazania tablicy Uczniom 

1. Pokazując przechowywany obraz Tablicy, wybierz {Tablica} {Plik – 
Załaduj obraz} z rozwijanego menu okna Kontroli. Lub wybierz ikonę 
Plik na dole okna Kontroli i wybierz Załaduj obraz. 

2. Z paska Grupy wybierz Grupę Uczniów, którym chcesz pokazać 
Tablicę. 

3. Wybierz {Tablica} {Prezentacja Tablicy} z rozwijanego menu okna 

Kontroli.  
Lub  
Wwybierz ikonę Prezentacji na dole okna Kontroli. 

4. Zawartość Tablicy pojawi się na wybranych ekranach Uczniów. 
Nauczyciel może kontynuować zapis na Tablicy w czasie 

rzeczywistym. 
5. W celu usunięcia Tablicy z ekranów Uczniów, wybierz {Tablica} 

{Prezentacja Tablicy} z rozwijanego menu. Lub wybierz ikonę 
Prezentacji na dole okna Kontroli. 

 
Lider Tablicy  
Podczas, gdy Uczniowie przeglądają Tablicę, nie mogą początkowo 
notować na ekranie sami. Jednak Nauczyciel może wyznaczyć ucznia, 
który będzie mógł to robić jako Lider. To uruchamia opcje adnotacji na 

wybranym urządzeniu. Nauczyciel może przełączać sterowanie na 
innych uczestników zgodnie z potrzebą, przez wybór ikony danego 

ucznia. 
 
1. Wybierz wymaganego Ucznia z Listy Uczniów. 

2. Wybierz {Tablica} {Uczyń Ucznia Liderem} z rozwijanego menu 

okna Kontroli. lub kliknij prawym klawiszem wymaganą ikonę na 
Liście Uczniów i wybierz Uczyń Liderem. 

3. Uczeń może teraz używać dostępnych narzędzi, aby dodać 
zawartość do Tablicy. 
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4. Kontrola może być przełączona na innego Ucznia poprzez prosty 

wybór jego ikony na Liście Uczniów i powtórzenie kroku 2. 

 

Uwaga: Lider Tablicy może wysłać bieżący obraz Tablicy do jego 
Dziennika wybierając {Plik} {Dodaj do Notatnika} z paska 

narzędzi Tablicy. 
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Dodawanie notatek na ekranie w trakcie Pokazu  

W trakcie pokazu Kontrola ma możliwość dodawania swoich notatek w 
celu podkreślenia obszarów, na które uczniowie powinni zwrócić 
szczególną uwagę. 
 

Aby dodać notatkę w trakcie pokazu 
Podczas gdy ekran Kontroli jest pokazywany, nauczyciel może chcieć 
przyciągnąć uwagę Ucznia do danego obszaru. Narzędzia Pokazu  mogą 
być wykorzystywane do podkreślania odpowiednich części ekranu. 
 
1. Podczas Pokazywania, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę 

Pokazywania NetSupport School na pasku menu Start lub przycisk 

paska zadań Szkoły NetSupport School i wybierz NetSupport 
School adnotacje. lub kliknij dwa razy ikonę Adnotacji. 

2. Pojawi się pasek narzędzi Ogłaszania. 

3. Wybierz narzędzie, kolor itp. i wykorzystaj myszkę aby zaznaczyć 
odpowiednią część na ekranie Kontroli.  

 

Uwag: Jeżeli nie chce się aby Uczeń zobaczył ekran ogłaszany w czasie 
rzeczywistym, kliknij Zawieś. Zatrzymuje to Pokaz umożliwiając 
Nauczycielowi kontynuowanie pracy w tle. Kliknij Zawieś 
ponownie aby zrestartować Pokaz, odświeża to obraz na 

ekranach Ucznia. 

 
Aby ogłosić ekran podczas Przeglądania 

Podczas Przeglądania, Sterowanie może wykorzystać narzędzia 
Ogłaszania aby podkreślić określony Obszar ekranu Klienta. W trybach 
Podziału i Obserwowania, Klient może także wykorzystywać opcje paska 
narzędzi Ogłaszania. Sterowanie może nadal wykorzystać pozostałe opcje 
okna Widoku podczas Ogłaszania, Rozmowy, Transferu Plików itp. 
 
1. Przeglądaj wymaganego Klienta. 

2. Wybierz {Narzędzia} {Adnotacje na ekranie} z rozwijalnego menu 
okna Widoku.  

Lub  
Kliknij ikonę Ogłaszania na pasku narzędzi okna Widoku. 

3. Pojawi się pasek narzędzi Ogłaszania. 
 
Aby ogłosić ekran podczas Wystawiania 

Ekranu Klienta, który jest Wystawiany może być ogłaszany w celu 
przyciągnięcia uwagi pozostałych Uczniów do określonego punktu 
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uczenia się. W zależności od stosowanego trybu, zarówno Sterowanie 

jak i/lub Wystawiany Klient może wykorzystać opcje Ogłaszania. 
 
1. Wystaw wymagany ekran Klienta. 
2. Wybierz {Narzędzia} {Ogłaszanie} z rozwijanego menu okna 

Wystaw. Pojawi się pasek narzędzi Ogłaszania. 
 

Pasek Narzędzi Ogłaszania  

Plik 
Zapisz Ekran Zapisuje adnotowany ekran w pliku. 

Zapisz zaznaczenie Kiedy narzędzie "wybierz region" jest 

aktywnej, można podświetlić obszar ekranu i 
zapisać do pliku. 

Zakończ Kończy Ogłaszanie, ale pozostaje w trybie 
Pokazu, Wystawiania lub Przeglądania. 

  

Edytuj 

Wyczyść notatki Czyści ogłoszenia. 

Cofnij Cofa najnowsze ogłoszenie. 

Wykonaj ponownie Ponawia Ogłoszenie, które zostało cofnięte. 

 

Narzędzie  Wybierz z pośród szeregu narzędzi, przy pomocy których 
można dodawać komentarze na ekran. Przykładowo, 
swobodne rysowanie strzałki, zaznaczanie obszaru. 

Kolor Ustaw kolor długopisu. 

Grubość Ustala szerokość linii. 

Czcionka Ustala czcionkę tekstu. 

Wstrzymaj Zawiesza Pokaz pozwalając na powrót do okna Widoku 
Sterowania. (Niedostępne gdy wykonywane jest 
Przeglądanie lub Wystawianie). 

Zakończ Kończy Pokaz i przenosi z powrotem do okna Widoku 

Sterowania. (Niedostępne gdy wykonywane jest 
Przeglądanie lub Wystawianie). 
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Monitorowanie dźwięku  

Monitorowanie Audio pozwala Nauczycielowi monitorować 
wykorzystanie dźwięku na wszystkich stanowiskach roboczych Uczniów. 

Nauczyciel jest natychmiast alarmowany o każdym użyciu mikrofonu 
lub głośnika/słuchawek na stanowisku Ucznia i może wybrać jedną z 
widocznych miniatur uczniów, aby słuchać dźwięku odtwarzanego na 
tym PC. Aktywność dźwiękowa może także zostać zapisana i 
odtworzona Uczniom. 
 

Uwagi:  
• Systemy Windows XP/2003 64bit nie wspierają przechwytywania 

danych wyjściowych audio z aplikacji oprogramowania. 
• Jeżeli Pasek Narzędzi Ucznia jest włączony, Uczniowie zostaną 

poinformowani, że ich aktywność dźwiękowa jest słuchana lub 
rejestrowana. 

 
1. Wybierz { Widok} {Tryb - Widok audio } z rozwijanego menu okna 

Kontroli.  
Lub  
Wybierz ikonę Audio po lewej stronie okna Kontroli. 

 

Jest wyświetlona Miniatura każdego połączonego ekranu Studenta, a 
ikona mikrofonu lub słuchawek wskazuje, czy na danej stacji roboczej 
Studenta występuje aktywność audio. 
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Dolne okna można zminimalizować, aby uzyskać więcej miejsca na 

miniatury Studentów. Kliknij przycisk . 
 

Uwagi:  
• Można usunąć ikony mikrofonu i słuchawek z miniatur uczniów 

przez kliknięcie ikony mikrofonu i/lub słuchawek na spodzie okna 
Kontroli. 

• Monitorowanie Audio może być włączone przy uruchomieniu. 
Wybierz {Szkoła} {Konfiguracja} {Opcje rozpoczęcia - 
Ograniczenia} z rozwijanego menu okna Kontroli. 

 
Słuchaj Uczniów 

1. Wybierz wymaganego Ucznia w widoku Listy. 
2. Wybierz z paska menu zakładkę {widok}, {Audio} {Nasłuchuj 

Ucznia} z rozwijanego menu okna Kontroli.  
Lub  
Kliknij ikonę Słuchaj na miniaturze wymaganego Ucznia.  

Lub 
Kliknij ikonę Słuchaj na spodzie okna Kontroli. 

3. Szczegóły Ucznia, którego słuchasz, aktywna aplikacja oraz czas 
słuchania są wyświetlane w oknie odtwarzania dźwięku.  

4. Aby przerwać słuchanie, kliknij ikonę Zatrzymaj na spodzie okna 
Kontroli. 

 
Zapisz aktywność dźwiękową  
1. Podczas słuchania aktywności dźwiękowej kliknij przycisk Zapisz w 

oknie odtwarzania dźwięku. 
2. Okno odtwarzania dźwięku pokazuje, że nagrywasz teraz dźwięk. 
3. Aby zatrzymać nagrywanie i słuchać dźwięku, kliknij przycisk Stop 

w oknie odtwarzania dźwięku.  

 

Uwaga: W celu uzyskania dostępu do wszystkich przechowywanych 
nagrań, kliknij link Nagrania w oknie odtwarzania dźwięku.  

 

Kontrola głośności 
Możesz kontrolować głośność zarówno Nauczyciela jak i Ucznia. 
 

1. Kliknij ikonę Głośności na spodzie okna Kontroli. 
2. Dostosuj kontrolki głośności. Możesz wyciszyć dźwięk, zablokować 

głośność Ucznia i ustawić maksymalną głośność dla wszystkich 
Uczniów. 
Lub 
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Podczas słuchania dźwięku używaj pasków suwaka w oknie 

odtwarzania dźwięku, by wyregulować głośność. 
 

Wycisz dźwięk na stanowisku Ucznia 
Dźwięk może być wyciszony na wszystkich urządzeniach Uczniów. 
 
1. Wybierz {Audio} {Wycisz dźwięk} z rozwijanego menu okna 

Kontroli  
Lub  
Kliknij ikonę Wycisz dźwięk na spodzie okna Kontroli. 

Lub, 

1. Kliknij ikonę Głośności na spodzie okna Kontroli 
2. Wybierz opcję Wycisz. 
 

Uwaga: Ustawienie domyślne wycisza dźwięk u Studentów podczas 
blokady myszy/klawiatury lub wyciemnienia ekranów. Tę 
opcję można wyłączyć w ustawieniach konfiguracji interfejsu 

użytkownika Studenta. 

 
Dostosuj rozmiar miniatur 

Miniatury Uczniów mogą być zwymiarowane w celu dostosowania do 
osobistych preferencji. Jest to szczególnie przydatne przy podłączeniu 

do dużej liczby urządzeń Uczniów. 
 
1. Użyj suwaka na ikonie Rozmiar u dołu okna Zarządzania, aby 

wybrać wymagany rozmiar. 
 
Automatyczne dopasuj Rozmiar miniatury Ucznia 

Opcja ta automatycznie dostosowuje wielkość widocznych miniatur tak, 

aby pasował do okna. 
 
1. Kliknij ikonę Auto na spodzie okna Kontroli. 
 

Uwagi: 
• Możesz wysłać Ogłoszenie dźwiękowe do słuchawek lub głośników 

Uczniów. Kliknij ikonę Ogłoszenie na spodzie okna Kontroli. Pojawi 
się okno dialogowe Ogłoś. 

• Nagrania mogą być odtwarzane Uczniom przy zastosowaniu funkcji 
Prezentacja. 
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Korzystanie z Audio  

NetSupport School pozwala Ci na wykorzystanie komunikacji 
dźwiękowej z podłączonymi Klientami poprzez mikrofony, słuchawki i 

głośniki podczas przeglądania i Prezentacji. NetSupport School będzie 
obsługiwać Audio tylko, jeżeli stacje robocze mają zainstalowane 
urządzenia audio i oprogramowanie. 
 

Uwaga: NetSupport School pozwala również na monitorowanie całej 
aktywności dźwiękowej Ucznia, patrz Monitorowanie dźwięku 
w celu uzyskania dalszych informacji. 

 

Stosowanie właściwości Ogłoś 

Element ten wysyła ogłoszenia dźwiękowe do słuchawek lub głośników 
wszystkich wybranych Klientów. Będą oni mogli słyszeć Nauczyciela, 
ale nie będą w stanie odpowiedzieć. 

 
Aby dokonać ogłoszenia 

1. Wybierz {Studenta} {Ogłoś} z paska rozwijanego menu okna 
Kontroli.  
Lub  
Też kliknij rozwijaną strzałkę ikony Komunikacji na pasku narzędzi 
Kontroli i wybierz Ogłoś.  

Lub  

Kliknij ikonę Ogłoś na pasku zadań, jeśli jest wyświetlona. 
Lub  
Też, w Widoku Audio, kliknij ikonę Ogłoś na spodzie okna Kontroli. 

2. Pojawi się okno dialogowe Ogłoś, obejmij lub wyklucz Klientów z 
ogłoszenia, następnie Kliknij przycisk Ogłoś.  

3. Pojawi się wówczas okno dialogowe wskazując, że możesz teraz 

dokonać Ogłoszenia. Kliknij OK, kiedy skończysz mówić.  
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Korzystanie z wsparcia audio podczas obserwacji i 

Prezentacji dla Klienta  

NetSupport School pozwala Ci na wykorzystanie komunikacji 
dźwiękowej z podłączonymi Klientami poprzez mikrofony, słuchawki i 
głośniki podczas przeglądania i Prezentacji. 

 
Aby używać wsparcia audio podczas przeglądania 
1. Kliknij przycisk Audio na pasku narzędzi w oknie Widoku. 
2. Zostaną wyświetlone opcje Audio. Stąd można: - 
 

• Włączyć lub wyłączyć Audio: 

• Pozwalaj mówić tylko Kontroli lub Klientowi: 

• Ustaw czułość mikrofonu: 

• Wybierz jakość audio.  

 
Aby używać wsparcia audio podczas Prezentacji 
1. W oknie dialogowym konfiguracji Prezentacji wybierz pole wyboru 

Włącz wsparcie audio. 
Lub 
Przy pomocy ikony Menu pokazu na pasku zadań włącz opcję 
Audio. 

2. Podczas Pokazu tylko urządzenie sterujące (Kontrola) ma funkcję 

Ogłaszania. 
 
Podczas tych sesji będą stosowane ustawienia audio ustawione w opcji 
Audio Konfiguratora Kontroli. 

 

Regulowanie Mikrofonu i Głośności Głośnika  

Można dostosować ustawienia audio w NetSupport School aby 
pasowały do możliwości multimedialnych stacji roboczych lub aby 
precyzyjne dostroić wydajność. Jednak, należy zauważyć, że wybór 
wyższej jakości dźwięku powoduje, że należy wysłać większą ilość 
danych. Może to wpływać na wydajność aktualizacji ekranu na 

wolniejszych stacjach roboczych. 

 
Aby Uzyskać Dostęp do Kontroli Głośności 

1. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę głośnika w pasku zadań. 
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Aby zmienić inne opcje, takie jak jakość dźwięku, zrób jedno z 

poniższych: - 

Metoda Globalna (Zmień ustawienia domyślne dla wszystkich 

Klientów): 

 

1. Wybierz [z paska menu]{Widok} {Aktualne ustawienia– Audio} z 
rozwijanego menu okna Sterowania. 

 
Metoda Indywidualnego Klienta: 

1. Podczas wyświetlania Klienta. 

2. Wybierz {Widok} {Ustawienia dla Klienta – Audio} z rozwiniętego 

menu okna Widoku. 

3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia Audio. Pozwala to 
na ustawienie następujących właściwości: 

 

korekty Ustawień Głośności 

Granica czułość Mikrofonu 

Mikrofon Głośność mikrofonu 

Głośnik Głośność głośników 

Fala Głośność Efektów Dźwiękowych Systemu Operacyjnego 

 

Włącz Opcje 

Wł.Włącz Audio 

Wył.Włącz Audio 

[tylko nadawanie] Mów Ustaw Kontrolę Audio tylko na funkcję 
Mówienia 

[tylko nasłuch] Słuchaj Ustaw Kontrolę Audio tylko na funkcję Słuchaj 
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Odtwarzacz Video NetSupport School  

NetSupport School zapewnia wyjątkowe wsparcie multimedialne z 
pełnym Audio, Wideo i zdalnymi możliwościami sterowania. Ta sekcja 

zajmuje się w szczególności użytkowaniem Odtwarzacza Wideo. Patrz 
Wsparcie Audio i Pokazywanie w celu uzyskania większej ilości 
szczegółów. 
 
Podczas gdy Odtwarzacz Wideo może być wykorzystywany do 
uruchamiania pliku wideo na lokalnym stanowisku roboczym, 
możliwości zdalnego sterowania NetSupport School połączone z pełną 

Obsługą Audio pozwalają na wykorzystanie tego narzędzia do 

uwydatnienia sesji szkoleniowych oraz demonstracji na wielu 
komputerach jednocześnie.  
 
Wszystkie standardowe pliki wideo, na przykład avi i mpg są 
obsługiwane. Odtwarzacz Wideo uruchamiany jest lokalnie na każdym 
stanowisku roboczym Klienta, a plik wideo może być udostępniany 

lokalnie lub z napędu sieciowego. Jeżeli pliki wideo są przechowywane 
lokalnie, wpływ na sieć jest ograniczany do minimum jako że wysłane 
są tylko dane do sterowania odtwarzaczem np. start, stop, pauza i 
synchronizacja pakietów. Jeżeli każde urządzenie Klienta pobiera plik 
wideo z napędu sieciowego, stawia to dodatkowe potrzeby sieci. 
 

Dla optymalnej wydajności, przechowuj pliki wideo lokalnie na każdym 
stanowisku roboczym, być może zajdzie chęć skorzystania w tym celu z 
Dystrybucji Plików. 
 
Inne czynniki warunkujące to: 

• Liczba stacji roboczych Klientów uzyskujących dostęp do pliku; 

• Prędkość sieci np. : 10/100 MB; 

• Wielkość pliku wideo; 

• Specyfikacja pamięci/wydajności stanowiska roboczego Klienta; 

• Inny ruch w sieci. 
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Uwagi: 
• Jeżeli plik wideo, który ma zostać odtworzony, nie istnieje na 

urządzeniu Studenta, NetSupport School automatycznie prześle go 
do Studenta. 

• Jeżeli stanowisko robocze Klienta ma pobrać pliki z Serwera, w celu 
zapewnienia płynnego działania, upewnij się że stanowisko robocze 
Klienta posiada wystarczające prawa dostępu do odpowiedniego 
napędu i plików. 

• Adapter wideo stanowiska roboczego a także sposób konfiguracji 
rozdzielczości wpływają na jakość wyświetlania. 

 

W celu odtwarzania pliku Video na stanowisku roboczym  

1. Wybierz {Studenta} {Pokaz - Pokaż wideo} z rozwijanego menu 

okna Kontroli.  

Lub  

Kliknij prawym przyciskiem ikonę Klienta w Widoku listy lub 
wybierz Pokaz - Pokaż wideo.  

Lub  

Też kliknij ikonę "Pokaż menu" na pasku narzędzi Kontroli i wybierz 
Pokaż wideo. 

2. Pojawi się okno dialogowe Pokaż Wideo. 

 

W polu Plik Wideo wprowadź lokalizację i nazwę wymaganego 
Wideo, można wybrać Otwórz w celu wyszukiwania pliku. 

3. Kliknij Pokaż. 
4. Zostanie przeprowadzony test, sprawdzający, czy plik wideo jest 

dostępny u Studenta. Jeśli plik nie będzie dostępny, zostanie on 
automatycznie skopiowany na urządzenie Studenta. 

5. Gdy plik wideo zostaje uruchomiony, pojawia się panel sterowania 
Odtwarzacza Wideo. Dostępne są operacje standardowe: 
Odtwarzaj, Zatrzymaj, Pauza itp. 

Uwaga: Podczas działania wideo stacje robocze Klientów są 
zablokowane. 
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Panel sterowania Odtwarzacza Wideo  

Panel sterowania Odtwarzacza Wideo działa w podobny sposób do 

wszystkich pomocy audiowizualnych. Chociaż polecenia na pasku 
narzędzi wykonują takie działania, jakich można by było się 
spodziewać, przedstawiamy szczegółowe objaśnienie poniżej. 

 

Menu Plik - Rozwijane menu pliku zawiera opcje: 
 
Otwórz 
Pozwala wybrać i załadować odpowiedni plik wideo. 

 
Zamknij  
Zamyka otwarty plik wideo. 
 
Wyjście  
Wyłącza Odtwarzacz Wideo. 
 

Widok Menu - Rozwijane menu okna Widoku zawiera opcje: 
 
Pasek narzędzi 
Ukrywa i wyświetla pasek narzędzi Odtwarzacza Wideo. 
 
Pasek statusu 

Ukrywa i wyświetla pasek Statusu Odtwarzacza Wideo. 
 
Zoom 
Zmienia rozmiar ekranu wideo. 
 
Menu Odtwarzaj - Rozwijane menu odtwarzania zawiera opcje: 

 

Odtwarzaj 
Uruchamia załadowany plik wideo. 
 
Przerwij  
Zwraca początek załadowanego pliku wideo. 
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Pauza  

Oczyszcza ekran wideo Klientów i zatrzymuje plik wideo na roboczym 
stanowisku Kontrolnym. 
 
Powtarzanie 
Plik wideo będzie powtarzany do chwili zatrzymania przez program Tutor.  
 

Uruchomienie 
Zwraca początek pliku wideo. 
 
Zakończ 
Przewija do przodu do końca pliku wideo. 

 
Wycisz Klientów 

Jeżeli Uczniowie nie korzystają ze słuchawek, dźwięk wychodzący z 
każdego stanowiska roboczego może być rozpraszający, gdy oglądają 
wideo. Opcja ta wyłącza dźwięk na 
stanowiskach roboczych Klientów, ale zostawia go na urządzeniu 
Nauczyciela. 
 
Menu pomocy – zapewnia dostęp do pomocy on-line i ogólnych 

informacji o wersji. 
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Używanie plików powtórkowych  

Kiedy Nauczyciel zdalnie kontroluje stanowisko robocze Ucznia, może 
zapisać zachodzącą aktywność ekranu, klawiatury i myszy. Ponadto, 

jeżeli PC są skonfigurowane w zakresie audio, wszelka narracja, która 
ma miejsce, może być także zarejestrowana. 
 
Informacje są przechowywane w pliku, który może być odtworzony na 
urządzeniu Nauczyciela i, jeżeli jest to wymagane, pokazany innym 
Uczniom. 
 

Funkcja powtórki może zostać skonfigurowana w celu zapisu na 

wszystkich lub pojedynczych urządzeniach Uczniów. Lokalna aktywność 
na urządzeniu Nauczyciela może być także zarejestrowana. 
 
Po włączeniu aktywność jest rejestrowana z chwilą, gdy jest otwierana 
sesja Widoku. Rejestracja zatrzymuje się, kiedy okno sesji Widoku 
zostaje zamknięte, w którym to momencie przechowywany Plik 

powtórkowy staje się dostępny do odtwarzania. 
 
Sesja Prezentacji może być także zarejestrowana, umożliwiając 
Klientom odtwarzanie prezentacji w dogodny dla nich sposób. 
 
Według ustawień domyślnych, plik Powtórki jest zapisany jako plik .rpf, 

który można konwertować na plik wideo AVI lub WMV. Do konwersji 
plików Powtórki na pliki wideo służą wcześniej ustawione opcje. 
Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do narzędzi 
konwersji Powtórki, które pozwalają na ustawianie rozdzielczości 
obrazu, jakości dźwięku, punktów początkowych i końcowych wideo i 
znacznie więcej. Aby uruchomić narzędzie konwersji Powtórki, wybierz 
{Start}{Programy}{NetSupport School}{NetSupport School 

Powtórka}. W urządzeniach z systemem Windows 8, kliknij prawym 
przyciskiem myszy ekran startowy i wybierz opcję Wszystkie aplikacje, 
u dołu ekranu. Kliknij ikonę ponownego odtworzenia NetSupport 
School. 

 

Uwaga: Pliki Powtórkowe przechowują obrazy z ekranu i mogą w 
związku z tym stać się bardzo duże. Właściwe 
gospodarowanie odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu 
plików tego typu. Zaleca się, aby stare pliki były kasowane 
regularnie. 
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Zapisz Pliki Powtórki dla Wszystkich Uczniów  

Ta procedura umożliwia Nauczycielowi utworzenie Pliku Powtórki na 
dowolnym stanowisku roboczym Ucznia, którym zdalnie steruje..  
 
1. Wybierz {Widok} {Aktualne Ustawienia, Pliki Powtórek} z 

rozwijanego menu okna Sterowania. Pojawi się okno dialogowe 

Pliki Powtórek. 

2. Zaznacz polu wyboru {Nagrywanie Plików Powtórek}. Pliki 
Powtórek zostaną utworzone każdorazowo gdy Nauczyciel otwiera 
sesję wyświetlania na dowolnym urządzeniu Ucznia. 

3. Uwzględnij Audio Oprócz ekranu, aktywności myszki i klawiatury, 

jeżeli stanowisko robocze jest skonfigurowane dla Audio, można 
nagrywać narrację mikrofonem ze strony Nauczyciela. Zaznacz to 

pole wyboru aby włączyć.  

Uwaga: Dźwięki pulpitu, muzyki nie mogą być nagrywane. 

4. Przydziel Plikom Prefiks Nazwy Klienta {rozpocznij nazwy plików 
klienta}. Aby zidentyfikować każdy Plik Powtórki, nazwy plików są 
opatrzone prefiksem z Nazwą Klienta oraz datę/czasem zapisu. 
Alternatywnie, poprzez odznaczenie tego pola, pliki zostaną 
nazwane kolejno w formacie 00000001.rpf itp. 

5. W Katalogu Określ, gdzie Pliki Powtórek mają być przechowywane. 

6. Kliknij OK. 
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Zapisz Pliki Powtórki dla Indywidualnych Uczniów  

Ta procedura umożliwia utworzenie Plików Powtórek na wybranych 
stanowiskach roboczych Uczniów. 
 
1. Przeglądaj wymagane urządzenie Ucznia. 

2. Wybierz {Widok} {Ustawienia dla Klienta-Pliki Powtórek} z 
rozwijanego menu okna Widoku. Pojawi się okno dialogowe Pliki 
Powtórek. 

 

3. Zaznacz polu wyboru Zapisuj Pliki Powtórek. Pliki Powtórek zostaną 
utworzone każdorazowo gdy Nauczyciel otwiera sesję wyświetlania 
w tym urządzeniu Ucznia. 

4. Uwzględnij Audio Oprócz ekranu, aktywności myszki i klawiatury, 
jeżeli stanowisko robocze jest skonfigurowane dla Audio, można 

nagrywać narrację mikrofonem ze strony Nauczyciela. Zaznacz to 

pole wyboru aby włączyć.  

Uwaga: Dźwięki pulpitu, muzyki nie mogą być nagrywane. 

5. Przydziel Plikom Prefiks Nazwy Klienta Aby zidentyfikować każdy 
Plik Powtórki, nazwy plików są opatrzone prefiksem z Nazwą 

Klienta oraz datę/czasem zapisu. Alternatywnie, poprzez 
odznaczenie tego pola, pliki zostaną nazwane kolejno w formacie 
00000001.rpf itp. 
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6. W Katalogu Określ, gdzie Pliki Powtórek mają być przechowywane. 

Odrębny folder można podać dla każdego Ucznia. 

7. Kliknij OK. Nagrywanie rozpocznie się natychmiastowo, zamknij 

sesję Wyświetlania aby zatrzymać nagrywanie. 

8. Powtórz kroki 1-7 dla każdego urządzenia Ucznia. 

 

Zapisuj Pliki Powtórek u Nauczyciela  

Aktywność na lokalnym urządzeniu może zostać nagrana oraz 
pokazywana Uczniom. 
 
1. Wybierz {Szkoła} {Pliki powtórki} z rozwijanego menu okna 

Sterowania.  
2. Pojawi się dialog Pliki powtórki. Istniejące pliki Powtórki zostaną 

wyświetlone. 

 

3. Kliknij opcję Zmień, aby określić, gdzie pliki Powtórki mają być 

zapisane.  
4. Kliknij opcję Utwórz powtórkę, aby rozpocząć nagrywanie.  

5. Pojawi się okno dialogowe i można wybrać „include audio” (uwzględnij 
audio), jeśli stacja robocza jest skonfigurowana dla opcji 
dźwiękowych. Kliknij OK. 

6. Pojawi się ikona Nagrywania w pasku zadań. 
7. Aby zatrzymać Nagrywanie, kliknij dwa razy ikonę Nagrywania. 
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8. Według ustawień domyślnych, nazwy plików mają prefiks „lokalne” 

i zawierają datę oraz godzinę nagrania. Można zmienić nazwę, 
nadpisując nazwę domyślną. 

9. Plik Powtórki pojawi się na liście. 
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Oglądanie Plików Powtórkowych  

Przechowywane Pliki Powtórkowe mogą być oglądane przez Nauczycieli 
i, jeżeli jest to wymagane, pokazywane Uczniom. Na poziomie 
lokalnym program Klienta NetSupport School zapewnia również opcję 
powtórki, umożliwiając Klientom uruchamianie plików. 
 

Na stanowisku Kontrolnym 
1. Wybierz z paska menu {Szkoła} {Pliki powtórki} z rozwijanego 

menu okna Kontroli. 

Lub też 

Kliknij ikonę Odsłuchaj ponownie na pasku narzędzi, jeżeli jest 

wyświetlona. 

2. Wybierz wymagany plik Powtórki i kliknij opcję Odtwórz plik 

powtórki. 

3. Otworzy się okno powtórki i rozpocznie odtwarzanie pliku. 

 

4. Wybierz {Plik} {Zamknij} z rozwijanego menu zamknięcia okna. 
 
Po stronie Klienta 

1. Prawym klawiszem kliknij ikonę Klienta NetSupport School w 
zasobniku systemu i wybierz powtórkę. lub kliknij podwójnie ikonę 
Klienta i wybierz {Polecenie} {Powtórka} z rozwijanego menu. 

2. Przejdź do Katalogu, gdzie są przechowywane Pliki Powtórkowe. 
3. Wybierz plik do powtórki. 
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4. Kliknij Otwórz. Pojawi się okno powtórki. Użyj Kontrolek Powtórki w 

celu Uruchomienia/Zatrzymania pliku. 
 

Okno powtórki - panel sterowania  

Podczas oglądania pliku powtórki w trybie pełnego ekranu, wyświetlany 
jest panel sterowania, który zapewnia funkcje sterowania na potrzeby 

odtwarzania zarejestrowanych informacji. Panel sterowania zawiera 
indeks czasu powtórki, który wskazuje bieżące miejsce pliku powtórki i 
wyświetla informacje o odtwarzanym pliku.  

 

Dostępne są poniższe indywidualne podmenu i funkcje: 
 

Zatrzymaj i Odtwórz 
Przycisk Stop jest pokazany, kiedy odtwarzasz plik powtórki a przycisk 

odtwórz, gdy plik jest zatrzymany. Tylko jeden z tych przycisków jest 
wyświetlany w danym momencie. Plik jest odtwarzany aż końca lub do 
napotkania markera zatrzymania. 
 
Przewiń 

Odtwórz plik od początku jeśli jest już odtwarzany, w innym przypadku 
opcja ta przesuwa wskaźnik powtórki na początek pliku. 
 
Przeskocz do wcześniejszego markera 
Opcja ta przesuwa wskaźnik powtórki do poprzedniego markera 
aktywności lub na początek pliku jeśli nie ma takiego wskaźnika. 
Markery te są dodawane w punktach, gdzie zanotowano duża 

aktywność Klienta. 
 
Przesuń klatkę do przodu 
Przesuń wskaźnik powtórki do następnej ramki. Naciśnij i przytrzymaj 
ten przycisk w celu szybkiego przewijania przez plik powtarzany. 
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Przeskocz do następnego markera 

Opcja ta przesuwa wskaźnik powtórki do następnego markera 
aktywności lub do końca plik, jeśli nie ma markerów. 
 
Wycisz 
Włącz/Wyłącz dźwięk w czasie powtórki pliku. 
 

Pozostałe informacje 
Wskaźnik aktualnego czasu jest wyświetlany po prawej stronie od 
kontrolek w formacie godziny: minuty hh:mm:ss. Nazwa Klienta, dla 
którego była robiona powtórka zapisana, data i godzina są pokazywane 
na dole Okna. 

 
Marker powtórki 

To marker może być ustawiony gdziekolwiek w ramach czasowych pliku 
powtórkowego. Marker to mały czarny trójkąt poniżej wskaźnika czasu. 
Kliknij i przeciągnij go do pozycji, gdzie chcesz, aby plik się zatrzymał 
przy odtwarzaniu. Gdy na ścieżce napotkany będzie marker 
odtwarzanie powtórkowe będzie zatrzymane i trzeba wówczas nacisnąć 
odtwórz, aby kontynuować dalej. 
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Prezentacja Plików Powtórkowych dla Uczniów  

Przy użyciu właściwości Prezentacja NetSupport School, Nauczyciel 
może pokazywać przechowywany Plik Powtórkowy dowolnej liczbie 
podłączonych Uczniów. 

 
1. Kliknij ikonę "Pokaż menu" na pasku narzędzi Kontroli i wybierz 

Prezentację powtórki. 
Lub 
Wybierz {Studenta} {Pokaz - Prezentacja powtórki} z rozwijanego 
menu okna Kontroli. 
Lub 

Wybierz {Szkoła}{Pliki powtórki} z rozwijanego menu okna 
Zarządzania i kliknij opcję 

Pokaż powtórkę. 
2. Pojawi się okno dialogowe Prezentacja powtórki. 

 

3. Wyszukaj i wybierz wymagany Plik powtórkowy. 

4. Kliknij Pokaż. 

5. Otworzy się okno powtórki na urządzeniu Nauczyciela i rozpocznie 
odtwarzanie Pliku powtórki dla wyznaczonych Uczniów. 

6. Kliknij Zakończ na pasku narzędzi okna powtórki w celu 
zakończenia prezentacji. 
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Konwertowanie plików powtórki na pliki wideo  

Pliki Powtórki NetSupport School można konwertować na pliki wideo, 
które można odtwarzać poza NetSupport School, na różnych 
urządzeniach odtwarzających. Pliki Powtórki można konwertować do 
formatów WMV i AVI. 
 

Konwertowanie plików powtórki 
1. Wybierz {Szkoła}{Pliki powtórki} z okna Zarządzania. 
2. Otworzy się dialog Pliki Powtórki.  
3. Wybierz pliki Powtórki do konwersji i kliknij opcję Konwertuj plik. 
4. Kreator podaje informacje, pozwalające przeprowadzić proces 

konwersji. 
 

Korzystanie z narzędzia konwersji powtórki  
Narzędzie konwersji powtórki zawiera bardziej zaawansowane opcje do 
konwertowania plików Powtórki i pozwala na regulowanie rozdzielczości 
obrazu i jakości dźwięku, ustawianie punktów początkowych i 
końcowych oraz wiele więcej. 
 

Uwaga: Narzędzie konwersji Powtórki jest instalowane domyślnie 
podczas instalacji programu NetSupport School Tutor lub 
Konsoli technicznej. Narzędzie można również zainstalować 
jako samodzielny element. 

 

1. Wybierz {Start}{Programy}{NetSupport School}{Powtórka 
NetSupport School}. 

Uwaga: W urządzeniach z systemem Windows 8, kliknij prawym 
przyciskiem myszy ekran startowy i wybierz opcję 
Wszystkie aplikacje, u dołu ekranu. Kliknij ikonę 
ponownego odtworzenia NetSupport School. 

2. Otworzy się narzędzie do konwersji Powtórki. 

3. Wyszukaj odpowiedni plik Powtórki i ustaw wymagane właściwości. 
4. Kliknij Zacznij kodowanie. 
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Pokaż Aplikację  

Funkcja Pokaż umożliwia Uczniom wyświetlenie ekranu Sterowania. 
Jeśli jednak w panelu Kontrolnym otwarte jest wiele programów, mogą 

wystąpić przypadki, w których najlepiej będzie pokazać pojedynczą 
aplikację osobno. 
 
Aby Pokazać Aplikację 
1. Wybierz z paska menu zakładkę {Studenta} {Pokaz - Pokaż 

Aplikację} z rozwijanego menu okna Sterowania.  

Lub  

Kliknij Prawy przycisk na wybranej ikonie Klienta i wybierz Pokaż 

Aplikację.  

Lub  

Kliknij "ikonę 'Pokaż menu' na pasku narzędzi Sterowania i wybierz 
Pokaż Aplikację. 

2. Pojawi się okno dialogowe Pokaż Aplikację. 

 

3. Przeciągnij ikonę do wymaganej aplikacji w panelu Sterowania i 
zwolnij ją. (Podczas przesuwania myszy po pulpicie wokół wybranej 
aplikacji pojawi się różowa ramka)  
Lub 
Kliknij Wybierz i wybierz aplikację z wyświetlonej listy.  

4. Kliknij Pokaż. 
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Skonfiguruj ustawienia dla Pokazu 

1. Wybierz {Widok}{Aktualne ustawienia - Pokaz} z rozwijanego 
menu Sterowanie. 
lub 
Kliknij ikonę menu Pokazu na pasku narzędzi i wybierz opcję 
Więcej. 

2. Pojawi się dialog ustawień Pokazu. 

3. Zastosuj wymagane ustawienia. 
  

Uwaga: Podczas Pokazu można włączać i wyłączać dźwięk oraz 
zmieniać tryb wyświetlania, używając rozwijanego menu 

Pokazu. 
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Rozmowy z Uczniami  

NetSupport School pozwala na Rozmowę z dowolną liczbą podłączonych 
Uczniów jednocześnie, poprzez przesuwalne okno tekstowe.  

 
Aby Rozmawiać z Klientami 
1. Wybierz Klientów lub Grupę Klientów, a którymi ma się odbyć 

Rozmowa z w widoku Listy. Jeśli nie wybierzesz ikony Ucznia, wszyscy 
podłączeni Klienci zostaną uwzględnieni. 

2. Wybierz {Studenta}{Rozmowa} z rozwijanego menu okna 
Sterowania. Albo Kliknij ikonę Komunikacji na pasku narzędzi 

Sterowania i wybierz Rozmowa. Albo kliknij Prawym przyciskiem na 

pojedynczym Kliencie i wybierz Rozmowa. 
3. Pojawi się okno dialogowe Właściwości Rozmowy. 

 

Wybierz Klientów do uwzględnienia w sesji Rozmowy oraz 

właściwości które będą stosowane. 

 
Temat 
Jeśli jest to wymagane, wprowadź tytuł lub opis dla przedmiotu do 
omówienia w sesji Rozmowy. Pojawi się w pasku Tytułu okna 
Rozmowy, który jest wyświetlany na urządzeniach Klientów. Jeżeli 
będzie pozostawione puste, pojawi się Nazwa Sterowania. 
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Członkowie 

Aby wykluczyć Klientów z sesji Rozmowy, usuń znak zaznaczenia 
obok nazwy Klienta. 
 
Opcje 
Członkowie mogą odmówić przyłączenia 
Jeżeli jest zaznaczone, pojawi się komunikat na urządzeniu Klienta z 

zaproszeniem do przyłączenia się do sesji Rozmowy. Mogą wybrać 
Przyłącz się do lub Odmów. 
 
Członkowie nie mogą opuścić Czatu 
Jeżeli jest zaznaczone, opcja Opuszczenia sesji Rozmowy przez 

Klientów zostanie usunięta. 
 

Okno Czatu jest zawsze widoczne 
Jeżeli jest zaznaczone, okno Rozmowy pozostaje na pulpitach 
Klientów przez czas trwania sesji Rozmowy. Członkowie nie mogą 
zminimalizować okna. 
 
Dodaj do notatnika 
Kiedy jest włączone, treści sesji Rozmowy zostaną wysłane do 

Dziennika Ucznia. 
 

Potwierdź, którzy Uczniowie mają zostać uwzględnieni w sesji 
Rozmowy i wybierz jakiekolwiek dodatkowe własności, które powinny 
zostać zastosowane. Kliknij OK aby rozpocząć sesję Rozmowy. 

4. Okno Rozmowy pojawi się na stacjach roboczych Sterowania i Klienta.  
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Okno Czat 

To okno jest wyświetlane na każdym urządzeniu uczestniczących 
członków i przedstawia przebieg sesji Rozmowy.  

O ile ta opcja nie jest wyłączona w oknie dialogowym Utwórz Dyskusję, 
Klienci mogą Opuszczać sesję. 

Następujące opcje są dostępne w oknie Rozmowy: 

Menu Rozmowy 
Następujące opcje są dostępne w Menu Rozmowy. 
 

Treść sesji Rozmowy może być zachowana jako punkt odniesienia w 
przyszłości. Wybierz Zapisz Jako aby utworzyć plik zawierający tekst lub 
Kopiuj aby móc wkleić treść Rozmowy do innej aplikacji lub pliku. 
 

Każda wiadomość jest ograniczona do 128 znaków. Zaznacz 
Automatyczne Wysyłanie długich wiadomości aby automatycznie wysyłać 
wiadomość gdy limit zostanie osiągnięty.  
 
Można dodawać treść sesji Rozmowy do Notatnika Ucznia wybierając 
Dodaj do Notatnika. 
 

Menu Okno 
Tylko okno Rozmowy Sterowania będzie mieć rozwijanego menu okna. To 
menu umożliwia zmianę pomiędzy otwartymi ekranami lub ich 
Kafelkowanie.  
 
Przebieg Rozmowy 

Główna część okna Rozmowy służy do zapisu przebiegu sesji Rozmowy. 
Przechowuje informacje o członkach którzy dołączyli lub opuścili dyskusję, 
jak również wiadomości, które zostały wysłane każdemu członkowi. 
 
Wyślij Wiadomość 
Tutaj należy wpisać komentarze. Wpisz wiadomość i wciśnij klawisz Enter 

lub kliknij Wyślij. Każda wiadomość jest ograniczona do 128 znaków. 

Możliwe jest automatyczne przesyłanie wiadomości gdy limit zostanie 
osiągnięty, wybierz {Rozmowa} {Automatyczne Wysyłaj długie 
Wiadomości} z rozwijanego menu okna Rozmowy. 
 

Uwaga: Emotikony mogą zostać zawarte w wiadomości, kliknij tutaj aby 
zobaczyć obsługiwane Emotikony. 
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Zamknij 

Kończy sesję Rozmowy. 
 
Członkowie 
Tutaj wymienieni są Członkowie obecnie ujęci w sesji Rozmowy. 
Sterowanie może dodawać lub usuwać Klientów z sesji Rozmowy wedle 
potrzeb. O ile nie jest wyłączone, Klienci mają możliwość opuszczenia 

własnych sesji. 
 
Zaproś 
Okno dialogowe Właściwości Okna Rozmowy jest początkowo 
wykorzystywane do wyboru Klientów aby włączyć/wyłączyć z sesji 

Rozmowy. Aby dodać Klientów gdy sesja Rozmowy jest w toku, kliknij 
Zaproś. Pojawi się okno dialogowe Dodaj Członków, wybierz wymaganych 

Klientów i kliknij Dodaj. Można wysłać kopię przebiegu Rozmowy do 
nowych członków przez zaznaczenie pola Wyślij historię dyskusji.  
 

Uwaga: Klienci, którzy zostali usunięci lub opuścili sesję Rozmowy mogą 
być zaproszone z powrotem. 

 
Wyrzuć 

Aby usunąć Klientów z sesji Rozmowy, wybierz Klienta na liście 
członków i kliknij Wyrzuć. Wyrzuceni Klienci mogą być zaproszeni z 

powrotem do sesji jeśli jest to wymagane. 
 

Uwagi: 
• Studenci mogą również zainicjować sesje Chat poprzez otwarcie 

głównego okna Studenta i wybór {Polecenia}{Chat} lub poprzez 
kliknięcie ikony Chat Na pasku narzędzi Studenta. 

• Domyślnie, Uczeń może tylko Rozmawiać z [Kontrolą] Sterowaniem. 
Niemniej, Sterowanie [kontroler] może włączyć dla Uczniów opcję 

Rozmowy między sobą, wybierając z paska menu ]{Widok} {Aktualne 
ustawienia - Interfejs Użytkownika - Student} z rozwijanego menu 
okna Sterowania i zaznaczenie Rozmowa Uczeń do Ucznia. 

 
Rozmowa z Klientem podczas Wyświetlania 
1. Wybierz {Narzędzia} {Rozmowa} z rozwijalnego menu okna 

Widoku. 
Lub 
Kliknij ikonę Czatu na pasku narzędzi. 

2. Okno Rozmowy pojawi się na stanowisku roboczym Sterowania i 

Klienta. 
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Aby zakończyć Rozmowę 

1. Wybierz {Zamknij} z okna Rozmowy. 
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Wysyłanie wiadomości do Uczniów  

Używając NetSupport School można przesłać wiadomość do wszystkich 
podłączonych Uczniów lub do aktualnie wybranych Uczniów. Jeżeli 

wysyłasz tę samą wiadomość regularnie, możesz przechowywać do 
czterech predefiniowanych wiadomości. 
 
W celu wprowadzenia i przesłania nowej wiadomości 

1. Wybierz Uczniów, do których chcesz wysyłać wiadomość. 

2. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz {Wiadomość} {Wiadomość}. 
Lub też  

Wybierz z paska menu {Studenta} {Wiadomość - Wiadomość} z 

rozwijanego menu okna Kontroli.  

Lub też  

Kliknij ikonę Komunikacji na pasku narzędzi Kontroli i wybierz 
Wyślij wiadomość.  
Lub też  

Kliknij ikonę Wyślij wiadomość na pasku narzędzi, jeżeli jest 
widoczna. 

3. Pojawi się okno dialogowe Wiadomość. Wybierz, czy wysłać 

wiadomość do wszystkich podłączonych Klientów, czy tylko do 
obecnie wybranych Klientów. Wprowadź wiadomość i zdecyduj, czy 

wyświetlać Wiadomość na komputerach Klientów przez określony 
czas. 

Uwaga: Jeżeli został uruchomiony Notatnik Ucznia, będzie można 

dodać do niego Wiadomość. 

4. Kliknij Wyślij. Wiadomość zostanie wyświetlona w oknie 

dialogowym na ekranach Klientów i pozostanie do chwili, gdy 
Użytkownik zamknie okno dialogowe lub po upływie określonego 
czasu. 
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Aby wysłać szybką wiadomość 

1. Kliknij ikonę Komunikuj się na pasku narzędzi. 
2. Wpisz wiadomość w oknie Szybka wiadomość i kliknij Wyślij. 
3. Wiadomość zostanie wysłana do wszystkich połączonych 

Studentów. 
 
Wyślij wiadomość podczas obserwacji klienta 

1. Wybierz {Klient} {Wiadomość} z rozwijanego menu okna Widoku. 
Lub 
Kliknij ikonę Wyślij wiadomość na pasku narzędzi. 

2. Pojawi się okno dialogowe Wyślij wiadomość. 
3. Wprowadź swoją wiadomość. 

4. Kliknij Wyślij. 
 

Wiadomość zostanie wyświetlona na ekranach uczniów aktualnie 
obserwowanych przez Nauczyciela i pozostanie do chwili, gdy Uczeń 
kliknie OK. 
 

Tworzenie zaprogramowanych wiadomości  

Możesz przechowywać do czterech często stosowanych wiadomości 

tekstowych, które mogą być szybko przesyłane Uczniom przy 
zastosowaniu właściwości Wiadomości. 
 

1. Na pasku narzędzi kliknij opcję Komunikuj się i w Predefiniowanych 
wiadomościach kliknij Edytuj. 
Lub 

Wybierz z paska menu{Studenta} {Wiadomość - Zdefiniowane 
komunikaty } z rozwijanego menu okna Kontroli. 
Lub 
Kliknij prawym przyciskiem ikonę Ucznia i wybierz Wiadomości – 
Zdefiniowane komunikaty. 
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2. Wprowadź wymaganą wiadomość(ci) tekstową(e). 

3. Ustaw wszelkie dodatkowe właściwości dla każdej wiadomości. 

• Wskaż, przez jak długi okres Wiadomość powinna pozostać na 
ekranie Uczniów. 

• Wybierz ikonę do wyświetlenia wraz z Wiadomością. Może to 
być wykorzystane do szybkiego zidentyfikowania rodzaju 
wiadomości, Informacja, Pytanie, Ostrzeżenie, Zatrzymaj. 

• Możesz ponadto podkreślić wiadomość przez odtwarzanie 
dźwięku na urządzeniu Ucznia. 

4. Kliknij OK, gdy jesteś gotowy. 

 
By wysłać predefiniowaną Wiadomość 
1. Wybierz ikony wymaganych Uczniów. 
2. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Wiadomość. 

Lub  
Wybierz {Studenta} {Wiadomość} z rozwijanego menu. 

Lub 
Kliknij ikonę Komunikuj się na pasku narzędzi. 

3. Zostanie wyświetlona każda z predefiniowanych wiadomości, kliknij 
wymaganą pozycję w celu wysłania wiadomości do Uczniów. lub, by 
utworzyć nową wiadomość, wybierz Zaprogramuj wiadomości. 
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Zgłoszenie Prośby o Pomoc 

NetSupport School pozwala Uczniom na Proszenie o Pomoc ze strony 
kontroli. Dokonują tego albo poprzez wybór żądania Polecenia Pomocy 

z Menu Ucznia (przy założeniu, że nie zostało skonfigurowane w trybie 
cichym, co ukrywa ikonę Ucznia) lub przez naciśnięcie skrótu 
klawiszowego w Konfiguratorze Ucznia. 
 

Uwaga: Jeżeli Pasek Narzędzi Ucznia jest włączony, Uczniowie mogą 
poprosić o pomoc poprzez kliknięcie ikony Prośby o Pomoc. 

 

Aby podnieść Prośbę o Pomoc 

1. Naciśnij Skrót Klawiszowy, zwykle ALT + LEWY SHIFT + PRAWY 
SHIFT. 

Lub 

Kliknij ikonę Prośba o pomoc na pasku narzędzi Studenta. 
Lub 
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Student na pasku zadań i 

wybierz opcję {Prośba o pomoc}. 
2. Otwiera to pole dialogu, w które wpisywana jest wiadomość. 

 

3. Kliknij OK. 

4. Prośba o Pomoc będzie następnie przesłana do połączonego 
Sterowania [kontrolera]. 

 

Uwaga: Studenci mogą wysyłać alert do Nauczyciela, gdy wykonali 
pracę, potrzebują pomocy lub pilnie wymagają pomocy. Alert 
wysyła się klikając ikonę Prośba o pomoc na pasku narzędzi 
Studenta, wybierając opcję z rozwijanej listy Powiadom 
nauczyciela i klikając Alert. Pasek narzędzi Studenta zmienia 
kolor, w zależności od wybranego typu alertu. Ikona Studenta 

u Nauczyciela zmienia kolor, aby powiadomić go, jakiego typu 
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alert został odebrany; kolor zielony oznacza wykonaną pracę, 

żółty prośbę o pomoc, a czerwony pilne żądanie pomocy. 

 
Tutor może poprosić o pomoc bezpośrednio Technika lub Menedżera sieci; 

na pasku narzędzi Okna zarządzania jest wyświetlana ikona Uzyskaj 
pomoc, pozwalająca Tutorowi na czat lub wysłanie wiadomości 
bezpośrednio do Technika bądź Menedżera sieci. Element ten będą musiał 
zostać włączony w Konsoli Technicznej, porozmawiaj ze swoim 
Technikiem Laboratorium lub Administratorem Sieci w celu uzyskania 
dalszych informacji. 
 

Jeżeli Uczeń podnosi Prośbę o Pomoc, podniesiony będzie alarm u 

Nauczyciela pod warunkiem, że obecnie ma tego Uczenia 
podłączonego. Wszelkie oczekujące Prośby o pomoc będą widoczne dla 
Nauczyciela dzięki ikonie Prośba o pomoc, wyświetlonej obok Ucznia 
oraz oznaczeniu, wskazującemu liczbę oczekujących próśb o pomoc na 
pasku narzędzi. Będzie to pokazywane do chwili, gdy Prośba o Pomoc 

nie zostanie wyczyszczona. 

 

Aby wyświetlić bieżące Prośby o Pomoc 

1. Wybierz z paska menu]{Szkoła} {Prośby o Pomoc} z rozwijanego 
paska menu okna Sterowania. 

2. Otworzy się okno Prośba o Pomoc oraz lista Próśb. Jeżeli wystąpią 
jakiekolwiek nierozstrzygnięte Prośby o Pomoc od ostatniego razu 
gdy Sterowanie podłączyło się do Klienta, okno Prośby o Pomoc 

będzie otwarte podczas inicjowania Sterowania. 

3. Poprzez kliknięcie Wyświetl Klienta lub przyciski paska narzędzi 
Rozmowy można odpowiedzieć na Prośby o Pomoc Klientów. 

Uwaga: Jeżeli Student uruchamia alert, ikona Studenta u Nauczyciela 
zmienia kolor, aby powiadomić go, jakiego typu alert został 

odebrany; kolor zielony oznacza wykonaną pracę, żółty 
prośbę o pomoc, a czerwony pilne żądanie pomocy. Alerty 
można wyłączyć w konfiguracji Tutora. 

4. Po zakończeniu operacji „prośba o pomoc”, kliknij prawym 
przyciskiem myszy odpowiednią prośbę Studenta i wybierz opcję 
Usuń prośbę o pomoc. Aby usunąć wszystkie prośby o pomoc, 
kliknij na ikonę Wyczyść wszystko w oknie prośby o pomoc. 
Student może również usunąć wcześniejsze prośby o pomoc z okna 
dialogowego Prośba o pomoc. 
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Transfer plików  

NetSupport School obejmuje skomplikowaną funkcjonalność Transferu 
plików, która pozwala Ci na transfer plików do i z Kontroli i stanowiska 

roboczego Klienta. 
 

Uwaga: Funkcję Transfer plików można skonfigurować, klikając ikonę 
Transfer plików na pasku narzędzi i wybierając opcję Transfer 

plików. 

 

Aby skopiować pliki i katalogi z Kontroli do Klienta 
1. Wybierz wymaganego Klienta w widoku Listy. 

2. Kliknij ikonę transferu plików na pasku narzędzi i wybierz Transfer 

pliku.  

Lub też 

Wybierz {Studenta} {Transfer pliku} z rozwijanego menu okna 
Kontroli. lub też prawym klawiszem kliknij ikonę wybranego Klienta 
i wybierz Transfer pliku. lub też, jeżeli obserwujesz Klienta, wybierz 

ikonę Transfer pliku na pasku narzędzi okna Widoku. 

3. Otworzy się okno Transferu Plików do takiego Klienta. 

4. Z Widoku drzewiastego Klienta wybierz napęd docelowy lub 
katalog, do którego będą skopiowane pozycje. 

Uwaga: Ścieżki do wszystkich otwartych folderów (okno Windows 
Explorer) na laptopie Klienta jest wyświetlane u góry okna 

Transferu pliku, co umożliwia szybki wybór. 

5. Z Listy Kontrolnej Wybierz pozycję(e) do skopiowana dla Klienta  
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6. Kiknij przycisk Kopiuj plik na pasku narzędzi 

7. Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia, kliknij Tak. 

8. Będzie wyświetlone okno dialogowe Postęp kopiowania, pokazujący 
postęp transferu. Można zignorować komunikaty o błędach i 
nadpisywać podpowiedzi, do zakończenia operacji. 

 

Uwagi:  

• Wymagana pozycja(e) może być także "przeciągnięta" z Widoku 
Kontroli i "upuszczona" w odpowiednim katalogu w Widoku Klienta. 

• Podczas transferu pliku do Studentów z systemem Android, 

następuje jego skopiowanie do Eksploratora Plików, skąd jest on 
dostępny dla Studentów. 

 
Aby skopiować pliki i katalogi od Klienta do Kontroli 
1. Wybierz wymaganego Klienta w widoku Listy. 

2. Kliknij ikonę transferu plików na pasku narzędzi i wybierz Transfer 
pliku.  

Lub też 

Wybierz {Studenta} {Transfer pliku} z rozwijanego menu okna 
Kontroli. lub też prawym klawiszem kliknij ikonę wybranego Klienta 
i wybierz Transfer pliku. lub też, jeżeli obserwujesz Klienta, wybierz 

ikonę Transfer pliku na pasku narzędzi okna Widoku. 

3. Otworzy się okno Transferu Plików do takiego Klienta. 

4. Z Widoku drzewiastego wybierz napęd docelowy lub Katalog, do 
którego będą skopiowane pozycje. 

Uwaga: Ścieżki do wszystkich otwartych folderów (okno Windows 
Explorer) na laptopie Klienta jest wyświetlane u góry okna 

Transferu pliku, co umożliwia szybki wybór. 

5. Z widoku listy Klientów wybierz pozycję(e) do skopiowana do 
Kontroli. 

6. Kliknij przycisk Kopiuj plik na pasku narzędzi. 

7. Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia, kliknij Tak. 

8. Będzie wyświetlone okno dialogowe Postęp kopiowania, pokazujący 
postęp transferu. Można zignorować komunikaty o błędach i 
nadpisywać podpowiedzi, do zakończenia operacji. 

 

Uwaga: Wymagana pozycja(e) może być także "przeciągnięta" z 
Widoku Klienta i "upuszczona" w odpowiednim katalogu w 

Widoku Kontroli. 
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W celu transferu plików między Klientami 

Używając Transferu plików NetSupport School możliwe jest także 
skopiowanie plików i katalogów między dwoma Klientami. Aby to zrobić 
połącz się z każdym Klientem i wyświetl okno transferu plików dla 
każdego z nich. 
 
Zorganizuj Okna Transferu plików tak, abyś widział oba i po prostu 

przeciągnij plik/katalogi z jednego Klienta do drugiego.  
 
Możesz zobaczyć więcej plików i katalogów Klientów przesuwając 
poziomy pasek wymiarowania lub klikając przycisk maksymalizacji 
zlokalizowany powyżej drzewa katalogów Klientów. 

 
Usuwanie plików i katalogów  

Można usunąć pliki i katalogi zarówno z komputera kontrolującego jak i 
komputera klienta używając okno transferu plików. 
 
Aby usunąć plik 
1. Wybierz plik, który chcesz usunąć 
2. Na pasku narzędzi kliknij ‘Usuń’ 
3. Okno dialogowe potwierdzające pojawi się na ekranie, kliknij ‘Tak’. 

 
Aby usunąć katalog 

1. Wybierz katalog, który chcesz usunąć 
2. Na pasku narzędzi kliknij ‘Usuń’ 
3. Okno dialogowe ‘Usuń Katalog’ pojawi się na ekranie  
4. Zaznacz pole wyboru - załącz treść  

5. Kliknij ‘Tak’ 
 

Uwagi:  
• Nie można usunąć więcej niż jeden katalog na raz. Jeśli 

zaznaczyłeś kilka katalogów w podglądzie listy podczas usuwania, 
tylko ostatni wybrany katalog zostanie usunięty. 

• Domyślnie, wszystkie usunięte pliki umieszczone zostają w Koszu, 
można to zmienić w ustawieniach transferu plików. 
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Dystrybucja Plików  

Oprócz umożliwienia Transferu Plików do i z poszczególnych Klientów, 
NetSupport School pozwala także na Dystrybucję Plików do wielu 

Klientów jednocześnie. 
 
Można Dystrybuować Pliki do: 

• Wszystkich podłączonych Klientów; 

• Wybranego Klienta; 

• Predefiniowanej Grupy Klientów. 
 

Uwaga: Podczas dystrybucji plików do Klientów, pliki są wysyłane do 
każdego komputera Klienta po kolei. W pewnych 
środowiskach sieciowych, w których jest dostępne 

ograniczone pasmo oraz podczas transmisji do większej liczby 
komputerów, może to wpływać na efektywność. W tych 
okolicznościach można włączyć funkcję Transmisja 
dystrybucji plików NetSupport School. Powoduje to 
jednoczesne wysłanie plików do wszystkich komputerów, co 
zwiększa prędkość transferu. 

 

Mimo zmniejszenia ogólnego ruchu sieciowego, 
generowanego przez NetSupport School, wykorzystanie tej 

właściwości będzie generować dodatkowe pakiety transmisji 
w Twojej sieci. Zaleca się konsultację z Twoim 
administratorem sieci przed użyciem tej opcji. 
 
Pokaz można wysłać do Studentów za pomocą multicastu. 

Transmisja zostanie przekazana tylko do maszyn pod 
określonym adresem IP multicastu. 

 

Aby rozdzielić pliki w określonej Grupie Klientów 
1. Wybierz odpowiednią zakładkę z paska Grupy w oknie Kontroli.  

2. Kliknij rozwijaną strzałkę ikony transferu plików na pasku narzędzi, 

wybierając Dystrybucję Plików z listy właściwości. lub, jeżeli jest 
widoczna, wybierz ikonę Dystrybucji Plików na pasku narzędzi. 

3. Pojawi się okno Dystrybucji Plików. 
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4. Wybierz pozycję(e) do skopiowana dla Klientów z Widoku 
drzewiastego lokalnego panelu. 

5. Lokalizacja na stanowiskach roboczych Klienta, gdzie kopiowane są 
pliki/katalogi, nazywana jest Katalogiem docelowym. O ile nie 
zostało inaczej określone, Katalog docelowy Klienta będzie tym 
samym, co lokalizacji pozycji na stanowisku roboczym Kontroli. 
Jeżeli Klient nie ma dostępnego tego samego katalogu, pozycja 
zostanie skopiowana domyślnie na napęd C a foldery 

automatycznie utworzone. lub też, aby ustawić określony folder 

docelowy na komputerze Klienta, wybierz ikonę Klienta w Zdalnym 
oknie i kliknij opcję Ustaw folder docelowy na pasku narzędzi. 
Podaj miejsce docelowe, kliknij OK. 

6. Kliknij Kopiuj. 

7. Będzie wyświetlone okno dialogowe Postęp kopiowania, pokazujący 
postęp transferu. Można zignorować komunikaty o błędach i 

nadpisywać podpowiedzi, do zakończenia operacji. 
 
Aby dystrybuować pliki do Grupy Klientów ad hoc 
1. Kliknij rozwijaną strzałkę ikony transferu plików na pasku narzędzi, 

wybierając Dystrybucję plików z listy właściwości. lub, jeżeli jest 
widoczna, wybierz ikonę Dystrybucji Plików na pasku narzędzi. 

2. Pojawi się okno Dystrybucji Plików. 

3. Wskaż na panelu zdalnym, którym Klientom chcesz skopiować pliki, 
przez zaznaczenie okienka obok nazwy Klienta. 

4. Z lokalnego panelu Widoku drzewiastego Wybierz pozycję(e) do 
skopiowana dla Klientów. 
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5. Lokalizacja na stanowiskach roboczych Klienta, gdzie kopiowane są 

pliki/katalogi, nazywana jest Katalogiem docelowym. O ile nie 
zostało inaczej określone, Katalog docelowy Klienta będzie tym 
samym, co lokalizacji pozycji na stanowisku roboczym Kontroli. 
Jeżeli Klient nie ma dostępnego tego samego katalogu, pozycja 
zostanie skopiowana domyślnie na napęd C a foldery 
automatycznie utworzone. Lub też, aby ustawić określony folder 

docelowy na komputerze Klienta, wybierz ikonę Klienta w Zdalnym 
oknie i kliknij opcję Ustaw folder docelowy na pasku narzędzi. 
Podaj miejsce docelowe, kliknij OK. 

6. Kliknij Kopiuj. 

7. Będzie wyświetlone okno dialogowe Postęp kopiowania, pokazujący 

postęp transferu. Można zignorować komunikaty o błędach i 
nadpisywać podpowiedzi, do zakończenia operacji. 

 

Uwaga: Podczas dystrybucji pliku do Studentów z systemem Android,  
następuje jego skopiowanie do Eksploratora Plików, skąd jest 

on dostępny dla Studentów. 
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Wysyłanie i zbieranie prac 

Właściwość Wyślij/Zbierz prace umożliwia Ci przesłanie dokumentu lub 
szeregu dokumentów do jednej lub wielu stacji roboczych Klientów. 

Można wówczas zebrać odpowiedzi Uczniów na Twoim stanowisku 
roboczym. 
 
Wyślij pliki robocze 
Dostępne są dwie metody wysyłania wstępnie przygotowanych plików 
roboczych do stacji roboczych Uczniów: 
 

• Szybkie wysyłanie jest przydatne przy jednorazowych operacjach, 

gdy chcesz wysłać pracę do wszystkich podłączonych Uczniów lub 
zdefiniowanej grupy Uczniów. 

• Zaawansowane wysyłanie umożliwia przechowywanie właściwości i 
operacji, które będziesz wykonywać regularnie, i zapewnia większą 
elastyczność co do tego, do których Uczniów praca zostaje 
przesłana. 

 

W celu szybkiego wysłania pracy przy użyciu opcji Szybkie 
wysyłanie 
1. Zdecyduj, do których Uczniów przesłać prace, całość lub określona 

Grupa. Nie możesz wybrać pojedynczych Uczniów przy użyciu opcji 

Szybkie wysyłanie. 

2. Wybierz {Szkoła} {Wyślij/Zbierz prace – Szybkie wysyłanie} z 
rozwijanego menu okna Kontroli.  

Lub  

Kliknij ikonę Wyślij/Odbierz pracę na pasku narzędzi Sterowania i 
wybierz opcję Wyślij pracę. 

3. Pojawi się okno dialogowe Szybkie wysyłanie. 
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4. Ułóż listę pliku(ów) do przesłania Uczniom. Pliki powinny 
obejmować pełną ścieżkę i opcjonalnie specyfikację 
wieloznaczności. Możesz włączyć wiele specyfikacji oddzielając je 
";" lub","  

Lub  

Kliknij przycisk Przeglądaj, by zlokalizować plik(i). 

Lub 

Wpisz ścieżkę pliku lub folderu w polu edycji i kliknij opcję Dodaj. 

5. Określ katalog na stanowisku roboczym Ucznia, do którego 
skopiować pliki. Zostanie utworzony nowy katalog, jeśli to 
konieczne. 

6. Kliknij Wyślij. 

7. Wynik działania zostanie wyświetlony, abyś mógł sprawdzić, czy 
praca została wysłana pomyślnie. 
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W celu szybkiego wysłania pracy przy użyciu opcji 

Zaawansowane wysyłanie 

1. Zdecyduj, do których Uczniów przesłać prace, całość lub określona 

Grupa. Będziesz miał możliwość wykluczenia Uczniów, jeśli jest to 
wymagane. 

2. Wybierz {Szkoła} {Wyślij/Zbierz prace - Zaawansowane} z paska 
rozwijanego menu okna Sterowania.  

Lub też  

Kliknij ikonę Wyślij/Odbierz pracę na pasku narzędzi Sterowania i 

wybierz opcję Wyślij/Odbierz. 

3. Otworzy się kreator Wyślij/Zbierz prace.  

 

4. Wybierz operację z listy i kliknij Wyślij prace. Pojawi się opcja 
wybierz uczniów. 
Lub 
Dodaj nowe działanie klikając Nowe i kończąc pracę kreatora. 

 

Po wysłaniu pracy do Studentów można zobaczyć aktualny stan, 
korzystając z rozwijanego menu pod ikoną Wyślij/Odbierz pracę. Można 

przełączać widok pomiędzy Studentami, którzy wykonali pracę, a tymi, 
którzy jeszcze jej nie ukończyli. 
 
Studenci mogą otwierać elementy do pracy z paska narzędzi Studenta, 

klikając dany element po jego wykonaniu, co aktualizuje stan pracy w 
rozwijanym menu pod ikoną Wyślij/Odbierz pracę.  
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Zbierz pliki pracy 

Dostępne są dwie metody odbioru wykonanych plików pracy ze stacji 
roboczych Ucznia: 
 

• Opcja Szybkie Zbieranie pamięta ostatni plik wysłany poprzez Szybkie 
Wysłanie i zapewnia szybką oraz łatwą metodę odbioru pracy po 
zakończeniu sesji.  

• Zaawansowane Zbieranie pozwala na wybór pliku do zebrania z listy 
predefiniowanych operacji Wyślij/Zbierz i zapewnia większą 

elastyczność co do Uczniów, od których prace mają zostać zebrane. 
 
Aby Zebrać Prace Korzystając z Szybkiego Zbierania 

1. Wybierz {Szkoła} {Wyślij/Zbierz Prace – Szybkie Zbieranie} z 
rozwijanego menu okna Sterowania. 

Lub  

Kliknij ikonę Wyślij/Odbierz pracę na pasku narzędzi Sterowania i 
wybierz opcję Odbierz pracę.  

Lub  

Jeżeli jest wyświetlana, kliknij ikonę Zbierz Prace na pasku narzędzi 
Sterowania. 

2. Pojawi się okno dialogowe Szybkie Zbieranie. 

 

3. Określ nazwę pliku (plików) do zebrania. np. *.* lub 
Test1.TXT;Test2.TXT 
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4. Określ folder, w którymi plik (pliki) są przechowywane, np.: 

C:\TEMP, oraz czy należy usunąć plik ze stanowiska roboczego 
Uczenia po ich zebraniu. 

5. Określ folder na stanowisku roboczym Sterowania z którego należy 
zebrać plik (pliki) np. : C:\TEMP 

6. Kliknij Zbierz. 

7. Wynik operacji zostanie wyświetlony, aby sprawdzić, czy prace 

zostały zebrane z powodzeniem. 

 

Aby Zebrać Prace Korzystając z Zaawansowanego Zbierania 

1. Wybierz {Szkoła} {Wyślij/Zbierz Prace - Zaawansowane} z 

rozwijanego paska menu okna Sterowania.  

Lub 

Kliknij ikonę Wyślij/Odbierz pracę na pasku narzędzi Sterowania i 
wybierz opcję Wyślij/Odbierz. 

2. Otworzy się kreator Wysyłania/Zbierania Prac. 

3. Wybierz żądaną operację z listy i kliknij Zbierz Prace. 

4. Pojawi się opcja wybierz uczniów. Wybierz Uczniów, od których 
należy zebrać plik(pliki). 

 

5. Kliknij OK. 

 
Wynik operacji zostanie wyświetlony, aby sprawdzić, czy prace zostały 
zebrane z powodzeniem. 
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Aby zmienić Właściwości operacji 

1. Wybierz {Szkoła} {Wyślij/Zbierz prace - Zaawansowane} z paska 
rozwijanego menu okna Sterowania. Lub też kliknij ikonę 
Wyślij/Zbierz na pasku narzędzi Kontroli i wybierz Wyślij/Zbierz. 

2. Otworzy się kreator Wysyłania/Zbierania Prac. 

3. Wybierz operację z listy i kliknij Właściwości. 

4. Pojawi się okno dialogowe Właściwości. 

5. Wyreguluj w razie potrzeby. 
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Zdalne uruchamianie aplikacji u Studentów 

Ta funkcjonalność pozwala na uruchomienie (wykonanie) aplikacji na 
pojedynczym stanowisku roboczym Klienta lub grupie stanowisk 

roboczych Klientów bez konieczności zdalnego sterowania nimi. 
Przykładowo, pokazawszy Studentom jak korzystać z aplikacji MS 
Office, można uruchomić aplikację na ich komputerach.  
 

Uwaga: Aplikacja musi być zainstalowana lub dostępna na stacjach 
roboczych Klienta. 

 

Aby uruchomić aplikację na komputerze Studenta 

1. Wybierz wymaganego Klienta.  

2. Wybierz z paska menu] {Studenta} {Uruchom aplikację} z 
rozwijanego menu okna Sterowania. 

3. Pojawi się okno dialogowe Uruchom aplikację. 

 

4. Kliknij Dodaj. 

5. Wprowadź nazwę i ścieżkę aplikacji, która ma zostać uruchomiona 
na Kliencie.  

Lub 

Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz wykonywalna aplikację na 
komputerze Tutora. 
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Uwagi: 
• Przy dodawaniu aplikacji na urządzeniach z Windows OS i 

sklepem Microsoft Store, w dialogu Właściwości aplikacji zostaną 
wyświetlone dwie zakładki. Zakładka „Aplikacja pulpitu” pozwala 

dodawać standardowe aplikacje Windows, zgodnie z opisem 
powyżej. Zakładka „Aplikacja Windows Store” wymienia aplikacje 
Windows Store.  

• Sprawdź czy aplikacje Klienta są przechowywane w tej samej 
lokalizacji co w Sterowaniu w celu zapewnienia udanego 
wykonania. 

• Jeżeli zachodzi potrzeba uruchomić określony plik z aplikacji, 

konieczne jest oddzielenie obu poleceń cudzysłowami. 

Przykładowo, "C:\Pliki Programów\Microsoft Office\Excel.exe" 
"C:\Moje Dokumenty\Konta.xls". 

6. Kliknij OK.  
7. Ikona aplikacji zostanie wyświetlona w dialogu Uruchom aplikację i 

zapisana do wykorzystania w przyszłości. 

Uwaga: Jeśli chcesz uruchomić aplikację u Klientów, którzy się 
zalogowali, Wybierz opcję "Wykonaj tylko jeśli Klient jest 
zalogowany". 

8. Wybierz odpowiednią aplikację i kliknij Uruchom.  

  

Uwaga: Przed kliknięciem opcji Uruchom istnieje możliwość 

zaznaczenia pola Pokaż błędy. Włącza to funkcję 

powiadamiania o wszelkich błędach podczas uruchamiania 
aplikacji u Studentów. Ta opcja jest dostępna tylko podczas 
uruchamiania wielu Studentów. 

 
Aby uruchomić aplikację u grupy Studentów 
1. Wybierz zakładkę wymaganej Grupy.  

2. Wybierz {Grupa} {Uruchom aplikację} z paska rozwijanego menu 
okna Kontroli. 

3. Pojawi się okno dialogowe Uruchom aplikację. 

4. Kliknij Dodaj. 

5. Wpisz nazwę i ścieżkę aplikacji, jaka ma zostać uruchomiona u 
Studenta. 

Lub, 

Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz wykonywalna aplikację na 
komputerze Tutora. 
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Uwaga: Sprawdź, czy aplikacje Klienta są przechowywane w tej 
samej lokalizacji co Kontrola, w celu zapewnienia 
udanego wykonania. 

6. Kliknij OK.  

7. Ikona aplikacji zostanie wyświetlona w dialogu Uruchom aplikację i 
zapisana do wykorzystania w przyszłości. 

Uwaga: Jeśli chcesz uruchomić aplikację u Klientów, którzy się 
zalogowali, Wybierz opcję "Wykonaj tylko jeśli Klient jest 
zalogowany". 

8. Wybierz odpowiednią aplikację i kliknij Uruchom. 

  

Uruchom aplikację na komputerze Studenta podczas Podglądu  
1. Wybierz {Klient} {Uruchom aplikację} z rozwijanego menu okna 

Widoku. 

Lub 

Kliknij ikonę Uruchom aplikację na pasku narzędzi. 

2. Pojawi się okno dialogowe Wykonaj u Klienta. 

3. Wybierz aplikację do uruchomienia lub kliknij Dodaj, aby dodać 
nową. 

4. Kliknij Uruchom. 

 

Szybkie uruchomienie 

Pozwala uruchamiać aplikację lub witrynę u Studentów bez korzystania 
z rozwijanego menu. 
 
1. Wybierz Szybkie uruchomienie na pasku narzędzi. 
2. Kliknij opcję Dodaj element i wybierz aplikację lub witrynę, którą 

należy dodać. 

Lub 
Przeciągnij wymaganą aplikację do okna. 

3. Prawym przyciskiem myszy kliknij wymaganą aplikację lub witrynę 
i wybierz opcję Uruchom u studentów. 

 

Uwaga: Można edytować właściwości zapisanej aplikacji lub witryny. 
Prawym przyciskiem myszy kliknij wymaganą pozycję w 
oknie Szybki start, a następnie kliknij Właściwości. 

 
W celu usunięcia zapisanej Wykonalnej aplikacji 

1. Otwórz okno dialogowe Uruchom aplikację. 

2. Wybierz Aplikację do usunięcia. 
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3. Kliknij Usuń. 

4. Kliknij Zamknij. 

 

W celu edytowania zapisanej Wykonalnej aplikacji 

1. Otwórz okno dialogowe Uruchom aplikację. 

2. Wybierz Aplikację do edycji. 

3. Kliknij właściwości. 

4. Edytuj wymagane szczegóły i kliknij OK. 

5. Kliknij Zamknij 
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Narzędzia Zdefiniowane przez Użytkownika 

Oprócz umożliwienia Nauczycielowi uruchomienia aplikacji na stacjach 
roboczych Uczniów, możliwe jest automatyczne uruchamianie zadania 

na stanowisku roboczym Nauczyciela przy użyciu Zdefiniowanego 
Narzędzia. 

 
Aby Dodać Narzędzie 
1. Wybierz {Szkoła} {Narzędzia – Edytuj} z rozwijanego menu okna 

Sterowania. 

2. Pojawi się okno dialogowe Narzędzie Zdefiniowane przez 

Użytkownika. 

 

3. Kliknij Przycisk Dodaj. 
4. Pojawi się okno dialogowe Dodaj Narzędzie. 
5. Wprowadź wymagane informacje. 
6. Kliknij OK. Nowe narzędzie będzie pokazane w menu Narzędzia. 

7. Kliknij Zamknij. 
 
Aby uruchomić Narzędzie 
1. Wybierz {Szkoła} {Narzędzia} z rozwijanego menu okna 

Sterowania. 

2. Wybierz narzędzie które należy uruchomić. Narzędzie zostanie 
uruchomione automatycznie. 
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Aby Edytować Narzędzie 

1. Wybierz {Szkoła} {Narzędzia – Edytuj} z rozwijanego menu okna 
Sterowania. 

2. Pojawi się okno dialogowe Narzędzie Zdefiniowane przez 
Użytkownika. 

3. Wybierz narzędzie, które chcesz edytować lub usunąć. 
4. Kliknij przycisk Edytuj. 

5. Pojawi się okno dialogowe Edycja. 
6. Edytuj odpowiednie informacje, kliknij OK. 
 
Aby Usunąć Narzędzie 

1. Wybierz {Szkoła} {Narzędzia – Usuń} z rozwijanego menu okna 

Sterowania. 
2. Pojawi się okno dialogowe Narzędzie Zdefiniowane przez 

Użytkownika. 
3. Wybierz narzędzie, które chcesz edytować lub usunąć. 

4. Kliknij przycisk Usuń. 
5. Pojawi się okno dialogowe z potwierdzeniem, kliknij Tak. Narzędzie 

zostanie usunięte. 
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Restart lub Wylogowywanie Uczniów 

Po podłączeniu do Klienta lub Grupy Klientów, możliwe jest zdalne 
Wylogowanie lub Zrestartowanie stacji roboczych Klientów po 

zakończeniu sesji. Jest to prosty sposób na to, aby przygotować wiele 
stacji roboczych na kolejną grupę Uczniów. 
 
Aby Zrestartować lub Wylogować Klienta 
1. Wybierz Klienta lub Grupę Klientów. 
2. Wybierz {Studenta} {Zarządzanie Zasilaniem - Uruchom 

ponownie lub Wyloguj} z rozwijanego menu okna Sterowania. lub 

Kliknij ikonę Zarządzaj rozwijaną strzałkę na pasku narzędzi 

Sterowania i wybierz Restart lub Wyloguj. lub Jeżeli jest 
wyświetlana, kliknij ikonę Restart lub Wyloguj na pasku narzędzi . 

3. Pojawi się komunikat potwierdzający, że Klient (Klienci) będą 
podlegać Resetowi/Wylogowaniu. 

4. Kliknij Tak aby kontynuować. 
 

Aby Zrestartować lub Wylogować Klienta podczas Wyświetlania 
1. Wybierz {Klient} {Uruchom ponownie lub Wyloguj} z rozwijanego 

menu okna Widoku. 
2. Pojawi się komunikat potwierdzający, że Klient (Klienci) będą 

podlegać Resetowi/Wylogowaniu. 
3. Kliknij Tak aby kontynuować. 
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Zarządzaj Kontem Użytkownika 

NetSupport School pozwala na zarządzanie użytkownikami (resetowanie i 
odblokowywanie hasła) będącymi częścią Active Directory, pozwalając na 

łatwe resetowanie haseł Studentów pod koniec lekcji, jeśli jest to 
wymagane. Można zobaczyć konta użytkowników, które zostały 
zablokowane i odblokować konto lub przypisać nowe hasło. 
 
Jeśli administratorzy nie korzystający z domen chcą używać tej funkcji, 
należy ustawić im odpowiednie uprawnienia. W celu uzyskania pełnej 
instrukcji postępowania w tym przypadku należy skontaktować się z 

naszym zespołem ds. Pomocy. 

 
Aby zresetować hasło Studenta 
1. Wybierz Studenta, którego hasło chcesz zresetować. 

Uwaga: Można wybrać wszystkich lub tylko grupę Studentów, 
którym trzeba zresetować hasło. 

2. Wybierz opcję{Student} {Zresetuj hasło} z rozwijanego menu okna 

Urządzenia sterującego. 
Lub 
Kliknij ikonę Zarządzaj na pasku narzędzi i wybierz Zarządzaj 
Kontem. 
Lub 
Wybierz {Narzędzia} {Zresetuj hasło} z rozwijanego menu okna 

Konsoli technicznej. 
3. Pojawi się okno dialogowe Konta Użytkownika Active Directory. 

Zostanie wyświetlona nazwa logowania użytkownika wybranego 
Studenta, kliknij Modyfikuj. 

4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zarządzania kontem 
użytkownika Active Directory. Z tego miejsca można zobaczyć bieżące 
dane użytkownika, odblokować konto i ustawić nowe hasło. 

Ustawiając nowe hasło, można wymusić jego zmianę przez 
użytkownika podczas następnego logowania. 

Uwaga: Jeśli wybrano wielu Studentów, będzie możliwe tylko 
ustawienie nowego hasła, a nie odblokowanie kont lub 

wymuszenie zmiany hasła. 
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Moduł Kontroli Sieci WWW 

Moduł Kontroli Sieci WWW służy do monitorowania i Kontroli stron 
internetowych odwiedzanych przez podłączonych Uczniów. Zapis 

odwiedzanych miejsc w sesji może być zachowany i, jeżeli jest to 
wymagane, Nauczyciel może ograniczyć lub zatwierdzić wykorzystanie 
określonych URL. Ponadto Nauczyciel może czasowo zawiesić wszelki 
dostęp do Internetu. 
 

Uwaga: Obsługiwane przeglądarki internetowe do pomiaru i 
ograniczania Internetu to IE 8 (lub wersja wyższa), Microsoft 
Edge, Firefox 2 (lub wersja wyższa) oraz Google Chrome. 

Poniższe przeglądarki obsługują tylko ograniczenia 
internetowe: Opera 9 i wersje wyższe. 

 
1. Wybierz { Widok} {Tryb - Internet } z rozwijanego menu okna 

Kontroli.  
Lub  

Kliknij ikonę Kontroli Sieci po lewej stronie okna Kontroli. 

 

W trybie "Sieci" możesz obserwować informacje o Zatwierdzonych lub 

Ograniczonych URL i stosować dostępne ikony do: 

 

Włącz/Wyłącz centralny zbiór reguł, 
utworzony w Konsoli Technicznej. 
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Przywrócenia z powrotem do 

nieograniczonego dostępu jeśli 
ograniczenia miały miejsce. 

 
Uruchomienia "Listy Zatwierdzonych 
Stron". Uczeń będzie w stanie 
obserwować URL, które będą na Liście 
Zatwierdzonej. Wszystkie pozostałe URL 

są zablokowane. Gdy Uczeń łączy się z 
Internetem, zmuszony jest wybrać 
raczej zatwierdzone strony zamiast 
surfować wedle własnego uznania. 

 
Aktywuj Listę "Ograniczonych Stron". 
Uczeń nie będzie w stanie obserwować 
URL, które będą na Liście 

"Ograniczonych", ale będzie w stanie 
zobaczyć wszystkie inne URL. 

 

Ograniczenia dostępu do stron 
internetowych. 

 
Aktywowania trybu "Bezpieczne 
Przeszukanie". Zatrzymuje niewłaściwe 
strony WWW wyświetlane, gdy 

Uczniowie używają wyszukiwarek. 

 

Aktywowania "Blokowania stron FTP". 

Blokowania dostępu Uczniów do stron 
FTP. 

 

Przełączaj pomiędzy dużymi ikonami a 
widokiem szczegółów w widoku listy. 

 

Uwagi:  
• Aby tymczasowo zablokować wszystkim Studentom dostęp 

sieciowy, wybierz ikonę Blokuj wszystkich na pasku zadań 
Urządzenia sterującego (jeśli jest wyświetlony; jeśli nie, można go 

dodać dostosowując ikony paska zadań).  Wskaźnik pojawi się obok 

ikon Uczniów, by potwierdzić, że korzystanie z Internetu jest 
zawieszone. Element ten działa wyłącznie z przeglądarkami 
bazującymi na IE. 

• Gdy mają zastosowanie ograniczenia globalnej polityki, obok ikony 
widoku Zarządzania siecią będzie wyświetlona kłódka. Można znieść 
ograniczenia korzystając z konfiguracji Tutora lub przez kliknięcie 
ikony Reguły na dole okna Urządzenia sterującego. 
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Moduł Kontroli Sieci WWW może być wykorzystywany do 

wykonywania następujących funkcji: 
 
Określ URL aktualnie działający na stanowisku roboczym Ucznia 
Ikony Studentów w widoku listy mogą być wyświetlane na dwa różne 
sposoby: duże ikony lub widok szczegółów. Wybierz {Widok} {Duże 
ikony/Szczegóły} lub kliknij prawym klawiszem w widoku Listy i wybierz 

jedną z tych opcji, by zmienić rozmieszczenie ikon Uczniów. Można 
również kliknąć ikonę Szczegóły na dole okna Urządzenia sterującego. 
 
Dolne okna można zminimalizować, aby uzyskać więcej miejsca na 

miniatury Studentów. Kliknij przycisk . 

 
Ikona wyświetlana jest obok ikony Ucznia, informując Nauczyciela o 
aktualnej aktywności Ucznia. Ta ikona będzie domyślną ikona Internet 
Explorera lub zindywidualizowaną ikoną URL. Jeżeli URL jest obecnie 
wymieniony na liście Zatwierdzonych lub Ograniczonych, wówczas jest 

pokazany wizualny zielony (Zatwierdzony) lub czerwony (Ograniczony) 
identyfikator otaczający ikonę URL, aby ułatwić identyfikację. 

Duże ikony     

 

Szczegóły 

 

Jeżeli URL jest obecnie wymieniony na liście Zatwierdzonych lub 

Ograniczonych, wówczas jest pokazany wizualny zielony 

(Zatwierdzony) lub czerwony (Ograniczony) identyfikator otaczający 
ikonę URL, aby ułatwić identyfikację. 
 
Jeżeli widok Listy jest w układzie "Szczegóły", wówczas jest także 
wyświetlana lista wszystkich innych URL działających na stanowisku 
roboczym Ucznia. 
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Podczas podglądu którejkolwiek z dwóch opcji układów, kolejność ikon 

Uczniów może być także ponownie zorganizowana przez Nauczyciela. 
Kliknij prawym przyciskiem w widoku Listy i wybierz {Uporządkuj}. 
Nauczyciel jest w stanie zmieniać rozmieszczenie ikon korzystając z 
następujących opcji: 
 
Według nazwy 

 
Ikony Uczniów zostaną zorganizowane w 

kolejności alfabetycznej zgodnie z ich 
Nazwą Klienta/Nazwą 
wyświetlaną/Nazwą w Rejestrze Uczniów. 

Według bieżącej 
witryny internetowej 

Ikony Uczniów zostaną zorganizowane w 
kolejności alfabetycznej według 

bieżącego URL, który przegląda Uczeń. 
Według wszystkie 

witryny internetowe 

Ikony Uczniów zostaną zorganizowane w 

kolejności alfabetycznej zgodnie z URL 
działającym na stanowisku roboczym 
Ucznia. 

Zgodnie z polityką 
 
 

Ikony Studentów będą uporządkowane 
alfabetycznie, zgodnie z aktualną 
polityką ustawioną w Konsoli technicznej. 
Ta opcja będzie wyświetlona tylko 

wówczas, jeżeli istnieje obowiązująca 
polityka. 

 
Pomarańczowa kropka oznacza możliwość wyboru jednej z powyższych 
opcji. 
 

Auto rozmieszczanie 
 
 

Jeżeli został dodany do listy nowy Uczeń 
bądź nowa aplikacja działa na 
urządzeniu Ucznia, opcja automatycznie 
zorganizuje ikony w porządku wybranym 
uprzednio powyżej. Zielony haczyk 
potwierdza wybór tej opcji. W celu 
odznaczenia tej opcji po prostu ponowne 

Kliknij "Zorganizuj automatycznie" a 

zaznaczenie zniknie. 
Rosnąco Jeżeli ta opcja została wybrana, ikony 

Uczniów pojawią się zgodnie z uprzednio 
wybraną powyżej opcją. Zielony haczyk 
potwierdza wybór tej opcji. W celu 
odznaczenia tej opcji po prostu ponowne 

kliknij "Rosnąco" a zaznaczenie zniknie. 
Zorganizuje to ikony Ucznia w kolejności 
malejącej. 
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Wyrównaj do środka 

obrazu 

Ta opcja będzie dostępna tylko wówczas, 

gdy obraz tła jest ustawiony jako 
kafelek. W ten sposób ikony Studentów 
zostaną wyrównane do środka obrazu. 
 

Zamknięcie bieżącego/działającego URL na stanowisku roboczym 
Ucznia 

1. W celu zamknięcia URL na stanowisku roboczym Ucznia wybierz { 
Widok} {Szczegóły}. 

2. Pojawi się lista Szczegółów widoku. 
3. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę URL w pozycji "Bieżące 

strony internetowe" lub "Wszystkie strony WWW"". 

4. Wybierz Zamknij przeglądarkę. 
5. URL zostanie zamknięty na urządzeniu Ucznia a ikona url zniknie z 

widoku Listy. 
 

Uwaga: Przez kliknięcie prawym przyciskiem URL na ikonę na Liście 
Zatwierdzonych lub Ograniczonych, Nauczyciel jest w stanie 
zamknąć URL u wszystkich podłączonych Uczniów, wybierając 
"Zamknij u Uczniów". 

 

Zmień bieżący URL działający na stanowisku roboczym Ucznia 
1. Aby zmienić bieżący URL działający na stanowisku roboczym 

Ucznia Wybierz { Widok} {Szczegóły}. 

2. Pojawi się lista Szczegółów widoku. 

3. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę URL wymienioną pod 
"Wszystkie strony WWW". 

4. Wybierz "Aktywuj". 

5. Nowo aktywowany URL zastąpi teraz bieżący URL działający na 
stanowisku roboczym Ucznia. 

6. Ikona wymieniona pod "Bieżące strony internetowe" zostanie 
zastąpiona przez nowo aktywowaną ikonę URL. 

 

Uruchom URL u wszystkich podłączonych Uczniów 

1. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę URL na Liście 
"Zatwierdzonych stron". 

2. Wybierz "Wyślij do Uczniów". 

3. URL zostanie uruchomiony na wszystkich podłączonych stacjach 
roboczych Uczniów. 

4. W widoku Listy uruchomiona ikona url pojawi się na liście 
bieżących stron internetowych. 
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Lub, 

1. Podświetl URL na Liście "Zatwierdzonych aplikacji". 

2. Przeciągnij i upuść podświetlony url w widoku Listy. 

3. Url zostanie uruchomiony na wszystkich podłączonych stacjach 
roboczych Uczniów. 

4. W widoku Listy uruchomiona ikona url pojawi się na liście 
bieżących stron internetowych. 

 

Ustawianie Listy Zatwierdzonych lub Ograniczonych 

Stron Internetowych 

 

Zatwierdzone strony 

Gdy funkcja ta jest aktywowana, 

Uczeń może tylko przeglądać URL 
określone na tej liście. Zostaje 
wyświetlona strona na urządzeniach 
Uczniów, wyświetlająca listę 
zatwierdzonych stron, z której mogą 
oni wybierać. Będzie ona pojawiać 
się tylko, jeżeli pasek narzędzi 

Ucznia jest wyłączony. 

 

Ograniczone strony 

Gdy funkcja ta jest aktywowana, 
Uczeń nie jest w stanie przeglądać 

URL określonych na tej liście. 
Jednakże wszystkie inne strony, 
nawet te, które nie są na Liście 
Zatwierdzonych, mogą być 
przeglądane. 

 

Uwagi: 
• Aby mieć pewność, że Uczniowie są w stanie przeglądać tylko 

odpowiednie strony w serwisie internetowym, możesz 

zatwierdzić/ograniczyć Sub-URL, określone strony internetowe i 

zatwierdzić/ograniczyć różne części tego samego serwisu 
internetowego. np. www.tvp.pl/wiedza  może być ograniczona ale 
www.tvp.pl/historia może być zatwierdzona. Uczniowie będą w 
stanie przeglądać strony dotyczące historii ale nie przeglądać 
strony dotyczące nauki języka angielskiego. 
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• Ograniczenia Sieci można zastosować przy uruchomieniu. Wybierz 

{Szkoła} {Konfiguracja} {Opcje rozpoczęcia - Ograniczenia} z 
rozwijanego menu okna Kontroli. 

 

Dodaj stronę internetową do Twojej listy zatwierdzonych lub 
ograniczonych 
1. Kliknij +, aby dodać URL do Listy Zatwierdzonych lub 

Ograniczonych. Lub kliknij prawym klawiszem na polach list i 
wybierz "Dodaj Stronę Internetową". 

2. Pojawi się okno dialogowe Dodaj stronę internetową. 

 

4. Wpisz adres strony internetowej pod URL, np. www.NetSupport 

School.com.pl 
5. Kliknij "Przeglądanie", aby sprawdzić, czy adres strony internetowej 

jest prawidłowy (jest to opcjonalne). 
6. Wpisz opis, np. NetSupport School (jest to opcjonalne). 
7. Kliknij Ok. 
8. Ikona URL i opis pojawią się pod Listą Zatwierdzonych lub 

Ograniczonych. 

Lub, 

1. Wybierz { Widok} {Szczegóły}. 
2. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę url w widoku Listy w pozycji 

"Bieżące strony internetowe" lub "Wszystkie strony internetowe"" 
3. Wybierz "Dodaj do listy Zatwierdzonych". Lub Wybierz "Dodaj do 

Listy Ograniczonych. 
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4. Ikona URL i opis pojawią się pod Listą Zatwierdzonych lub 

Ograniczonych. 
 

Uwaga: Można również dodać URL do listy Zatwierdzonych lub 
Ograniczonych ze Wspólnej Przeglądarki. 

 

Usuń serwis internetowy ze Swojej Listy Zatwierdzonych lub 

Ograniczonych 
1. W celu usunięcia URL z listy po prostu podświetl wybrany URL i 

kliknij x. 
Lub  

Kliknij prawym klawiszem na polach list i wybierz "Usuń serwis 
internetowy". 

 

Zastosuj Zatwierdzone lub ograniczone Strony WWW 
Ograniczenia można zastosować wobec poszczególnych Uczniów lub 
wszystkich podłączonych Uczniów. Uczniowie mogą zobaczyć bieżące 
ograniczenia na pasku narzędzi Ucznia. 
 
1. Jeżeli chcesz zastosować ograniczenia wobec poszczególnych 

Uczniów, wybierz ikony w widoku Listy. 

2. Aby zastosować te ograniczenia, Wybierz {Sieć} {Dopuszczaj tylko 
zatwierdzone strony internetowe lub Blokuj ograniczone strony 

internetowe} 
Lub  
Kliknij ikonę odpowiedniego ograniczenia na spodzie okna Kontroli.  
Lub  

kliknij „dostęp do sieci" na pasku narzędzi Kontroli i wybierz Tylko 
zatwierdzone lub Blokuj ograniczone. 

3. W celu potwierdzenia tego, które ograniczenie zostało aktywowane, 
odpowiedni wskaźnik pojawi się obok ikony Ucznia. (Tylko podczas 
obserwacji Dużych ikon). Czerwony dla ograniczonych, zielony dla 
zatwierdzonych. 

4. Jeżeli Uczeń właśnie przegląda serwis internetowy ujęty na 

aktywowanej Liście ograniczeń, zostanie on skierowany do 

komunikatu stwierdzającego, że url został zablokowany przez 
Nauczyciela. 
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Uwagi: 

• Można zmienić URL, do którego ograniczone strony internetowe 
będą kierować. Wybierz {Szkoła} {Konfiguracja - Administracja - 
Bezpieczeństwo} z rozwijanego menu okna Kontroli i wprowadź 

wymagany URL pod Przekieruj URL. 

• Pełne internetowe przekierowanie jest wspierane przez Internet 
Explorer, Netscape (w trybie IE) i przeglądarki, które zapewniają 
rendering oparty na IE. W przypadku Mozilli i Firefoxa, okno 
Przeglądarki zostanie zamknięte.  

• Możesz określić limit czasu dotyczący określonych internetowych 
uprawnień. Wybierz {Sieć} {Dopuszczaj dostęp na Czas 

ograniczony}, po upłynięciu limitu czasowego uprawnienie powróci 

do "Blokuj wszystkich". 

 

Zakończ Zatwierdzone lub ograniczone Strony WWW 

1. W celu usunięcia ograniczenia dla indywidualnych Uczniów, wybierz 

ich ikony w widoku listy. 

2. Wybierz {Sieć} {Nieograniczony dostęp} z rozwijanego menu. Lub 

kliknij ikonę Nieograniczony na spodzie okna Kontroli.  

Lub  
kliknij „dostęp do sieci" na pasku narzędzi Kontroli i wybierz 
Nieograniczony. 

3. Zielony lub czerwony wskaźnik zostanie usunięty z wybranej ikony 
Ucznia. 
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Uwaga: Ponieważ przeglądarki internetowe często przechowują wyniki 
ostatnich prób dostępu do sieci w pamięci podręcznej, 
zniesienie internetowego ograniczenia może wydawać się nie 
wywierać natychmiastowego efektu. Jeżeli ma to miejsce, być 

może będziesz musiał zrestartować przeglądarkę. Ta sama 
sytuacja może powstać, jeżeli używasz aplikacji wymagającej 
internetowego dostępu do Stron, które zostały zablokowane. 
Po zniesieniu ograniczenia może okazać się, że konieczne jest 

zrestartowanie aplikacji, by uznała zmiany. 

 
Blokuj całkowicie dostęp do sieci 

Pozwala zablokować Studentom cały dostęp do Internetu. Obok ikon 
Studentów pojawi się wskaźnik, potwierdzający zawieszenie korzystania z 
Internetu. 

 

Uwaga: Jeśli ikona Blokuj Wszystko pojawi się na pasku narzędzi, 
kliknięcie jej natychmiast zablokuje cały dostęp do sieci 

wszystkim Studentom. 

 

1. Jeżeli chcesz zablokować dostęp do sieci wobec poszczególnych 
Uczniów, wybierz ich ikony w widoku Listy. 

2. Wybierz {Sieć} {Ogranicz wszystkie strony internetowe} z 

rozwijanego menu okna Kontroli. Lub kliknij ikonę Ogranicz 
wszystko na spodzie okna Kontroli. Lub kliknij „dostęp do sieci" na 
pasku narzędzi Kontroli i wybierz Ogranicz wszystko. 

3. Cały dostęp do Sieci będzie zablokowany dla wybranych Uczniów. 
 

Uwaga: Można również zablokować dostęp do Sieci wszystkich 
podłączonych Uczniów z paska narzędzi Nauczyciela. 

 

Uwzględnienie pominięcia Proxy 
Pozwala ci dodać strony internetowe, które zostały dodane do listy 
wyjątków ustawień Proxy w czasie używania listy zatwierdzonych stron 

internetowych. 

 
1. Wybierz {Sieć} {Uwzględnij obejścia Proxy} z rozwijanego menu 

okna Kontroli. 
2. Zastosuj listę Tylko zatwierdzone strony internetowe. 
3. Uczniowie będą w stanie przeglądać strony internetowe z listy 

Zatwierdzonych i listy Wyjątków Ustawień Proxy. 
 



NetSupport School 14.00 

227 

Uwaga: Strony internetowe wymienione na liście Wyjątków Ustawień 
Proxy nie pojawiają się w wykazie zatwierdzonych stron 
internetowych na stanowisku Ucznia. 

 
Zastosuj tryb Bezpiecznego Wyszukiwania 
Funkcja SafeSearch przesłania ustawienia wyszukiwania dla większości 
wiodących wyszukiwarek i zapobiega zwracaniu niepoprawnej zawartości 

w wynikach wyszukiwania. 
 

Uwaga: W przypadku korzystania z Google, wyszukiwania mogą odbywać 
się przy użyciu HTTPS zamiast HTTP; SafeSearch nie filtruje 

stron internetowych HTTPS. Można zablokować HTTPS dla 
Google - więcej informacji pod adresem 
https://support.google.com/websearch/answer/186669?hl=en. 

 

1. Wybierz {Sieć} {Tryb bezpiecznego wyszukiwania} z rozwijanego 
menu okna Kontroli. 

Lub też  

Kliknij ikonę bezpiecznego wyszukiwania na spodzie okna Kontroli. 

 
Blokowanie stron FTP 

Powstrzymuje Uczniów od dostępu do stron FTP, by zatrzymać 

wymianę plików. 
 
1. Wybierz {Sieć} {Blokuj strony FTP} z rozwijanego menu okna 

Kontroli.  
Lub też  

Kliknij ikonę Blokuj FTP na dole okna Kontroli. 
2. Dostęp do stron FTP zostanie teraz zablokowany. 
 

Utwórz nową listę serwisów internetowych 

1. By utworzyć nową listę serwisów internetowych wybierz {Sieć} 
{Utwórz nową listę serwisów internetowych}.  

2. Pojawi się okno dialogowe. Wprowadź nazwę pliku i kliknij Utwórz. 

3. Pojawi się nowa pusta lista serwisów internetowych. 

 

Uwaga: Domyślna lista serwisów internetowych zostanie zapisana jako 

NetSupport School.web 

https://support.google.com/websearch/answer/186669?hl=en
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Otwórz istniejącą listę serwisów internetowych 

1. Aby otworzyć istniejącą listę serwisów internetowych, wybierz 
{Sieć} {Załaduj istniejącą listę serwisów internetowych}. 

2. Wybierz odpowiedni plik i kliknij Otwórz. 
3. Pojawi się istniejąca Lista Stron WWW. 
 
Zapisz Listę Stron WWW 

1. Aby zapisać aktualną Listę Stron WWW wybierz {Sieć} {Zapisz 
Listę Stron WWW jako} z rozwijanego menu. 

2. Pojawi się okno dialogowe. Wprowadź nazwę pliku i kliknij Zapisz. 
3. Aktualna Lista Stron WWW zostanie zapisana. 
 

Uwagi: 

• Wszelkie zmiany względem nowej lub istniejącej Listy WWW 
zostaną automatycznie zapisane podczas tworzenia nowej Listy 
WWW lub wyjścia z programu NetSupport School. 

• Zatwierdzona Lista Stron WWW może zostać dodana do Notatnika 

Ucznia – wybierz {Internet} {Dodaj Dozwolone Witryny 
Internetowe do Notatnika} z rozwijanego menu okna Sterowania 
lub kliknij ikonę „Dodaj Zatwierdzoną Listę Stron WWW do 

Dziennika".   
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Widok Historii WWW 

Ten element Modułu Kontroli Sieci WWW umożliwia monitorowanie 
stron www odwiedzanych przez podłączonych Uczniów oraz, jeśli to 
konieczne, przechowywać lub wydrukować trwały zapis, o ile zostało to 
zadane. 
 

Uwaga:  Historia przeglądania Internetu przez uczniów może zostać 
automatycznie zapisana w Dzienniku Tutora, gdy Konsola Tutora 
jest zamknięta.  Aby włączyć tę opcję, wybierz {Widok}{Bieżące 
ustawienia – Interfejs Użytkownika - Tutor} z rozwijanego menu 

w oknie Urządzenia sterującego, a następnie wybierz opcję 

Zapisz historię aktywności online w Dzienniku Tutora. 

 

1. W Widoku Sieci WWW wybierz {Sieć} {Historia} z rozwijanego 
menu okna Sterowania. 

2. Pojawi się okno dialogowe Historii Sieci WWW. Dostarcza ono 
informacje o miejscach 

3. odwiedzonych przez Ucznia(ów) podczas aktualnej sesji. 

 

Dostępne opcje to: 
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Pokaż Historię dla:  

Lista może być przeglądana przez aktualnie Wybranego Klienta lub 
Wszystkich Podłączonych Klientów.  
 
Odśwież  
Podczas przeglądania listy kliknij Odśwież w dowolnej chwili, aby 
zaktualizować wyświetlacz. 

 
Zapisz  
Aby przechowywać trwały zapis wyświetlanych pozycji, można 
zapisać szczegóły do pliku tekstowego przed rozłączeniem.  
 

Drukuj  
Drukuje informacje o każdej aktualnie wyświetlanej pozycji.  

 
Eksportuj  
Eksportuje dane do pliku CSV umożliwiając, w razie potrzeby, 
import danych.  
 
Zamknij  
Zamyka okno dialogowe Historia, lecz dane będą nadal 

rejestrowane, jeśli Sterowania pozostanie podłączone. 
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Wspólna przeglądarka 

NetSupport School zapewnia Nauczycielowi i Uczniom współdzieloną 
przeglądarkę Sieci. Umożliwia ona Nauczycielowi prowadzenie sesji 

przeglądarki, nawigację Uczniów poprzez różne strony internetowe, z 
możliwością zablokowania Uczniów tak, aby mogli tylko przeglądać 
strony otwarte przez Nauczyciela. 

 

Uwaga: Wspólna przeglądarka nie jest wspierana przez strony 
internetowe, które wykorzystują nawigację Flash lub 

skryptowanie Java. 

 

Aby otworzyć sesję współdzielonej przeglądarki 

1. Wybierz Klient(ów), którzy mają być objęci sesją. 
2. Wybierz {Studenta} {Przeglądaj wspólnie} z rozwijanego menu 

okna Przeglądarki współdzielonej.  
Lub też  
Kliknij ikonę Przeglądarki współdzielonej na pasku narzędzi, jeżeli 

jest widoczna. 
3. Otworzy się okno Przeglądarki współdzielonej, pojawi się również 

na urządzeniach wybranych Uczniów. Stąd można otworzyć strony 
internetowe i stworzyć nowe zakładki, które pozwalają na 
nawigację między stronami internetowymi. 
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Korzystanie ze Wspólnej Przeglądarki 

Korzystanie ze Wspólnej Przeglądarki to bardzo prosty proces 
realizowany przy pomocy prostego w obsłudze interfejsu. Po 
uruchomieniu Wspólnej Przeglądarki na wybranych ekranach Uczniów, 
można na przeprowadzić Uczniów przez multum różnych stron www 
związanych z wymaganiami Twojej lekcji. Możesz przeglądać wiele 

stron www dzięki tworzeniu nowych zakładek, które pozwolą Ci na 
łatwe przełączanie się pomiędzy różnymi stronami WWW. 
 
Aby utworzyć Nową Zakładkę 
1. Wybierz z paska menu wspólnej przeglądarki{Plik} {Nowa 

Zakładka} z rozwijanego menu Wspólnej Przeglądarki . 
2. Pojawi się nowa zakładka. Wprowadź adres strony internetowej w 

Pasku Adresu i wybierz Przejdź. 
3. Strona www zostanie wyświetlona w ramach nowej zakładki. 
 
Aby Zaakceptować/Ograniczyć Strony WWW 
Możesz dodawać strony www do list akceptowanych lub ograniczonych 
w Moduł Kontroli Sieci WWW z okna Wspólnej Przeglądarki . 
 

1. Wybierz stronę www, którą chcesz zaakceptować lub ograniczyć. 
2. Wybierz {Ograniczenia} {Dodaj do Zaakceptowanych Stron lub 

Dodaj do Ograniczonych Stron} z rozwijanego menu Wspólnej 

Przeglądarki . 
3. Strona www zostanie teraz zaakceptowana lub ograniczona i będzie 

to dotyczyć Uczniów podczas korzystania ze Wspólnej Przeglądarki. 

 

Uwagi: 
• Istnieją trzy różne tryby, które można zastosować względem 

Uczniów gdy korzystają ze Wspólnej Przeglądarki, Zablokowany, 

Ograniczony i Wolny. Domyślnie dostęp Uczniów będzie 
zablokowane. 

• Możesz wstrzymać sesję Współprzeglądania Uczniów wybierając 
ikonę Wstrzymaj na pasku narzędzi . Może to być przydatne do 

wykonywania jakichkolwiek funkcji, których nie chcesz pokazywać 
Uczniom. 

• Aby ustawić Uczniom te same strony www co Nauczycielowi, kliknij 
ikonę Synchronizuj na pasku narzędzi . 
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Aby Zablokować/Odblokowywać Uczniów w Wspólnej 

Przeglądarce 

Istnieje kilka różnych trybów, które możesz zastosować względem 
Uczniów, gdy korzystasz ze Wspólnej Przeglądarki. Zablokuj Uczniów, 
pozwala na przeprowadzić Uczniów przez wybrane strony www, przy 

czym Uczniowie nie mają kontroli nad tym, co przeglądają. Ogranicz 
Uczniów daje Uczniom pewną kontrolę, ale w zakresie przeglądania 
stron www, które wybrałeś. Daj Uczniom wolną rękę daje Uczniom 
pełną kontrolę nad dostępem do stron www.  

 

Uwaga: Gdy dostęp Uczniów jest odblokowany, wszelkie ograniczenia 

zastosowane w Moduł Kontroli Sieci WWW będą dotyczyć 

Uczniów w ramach sesji Wspólnej Przeglądarki. 

 
Aby Zablokować Uczniów 

1. Wybierz {Plik} {Zablokuj Uczniów} z rozwijanego menu Wspólnej 
Przeglądarki.  

Lub 

Kliknij ikonę Zablokuj/Odblokuj na pasku narzędzi i wybierz 

Zablokuj Uczniów. 

2. Dostęp Uczniów zostanie teraz zablokowany, będą oni w stanie 

przeglądać tylko strony www, które pokaże im Nauczyciel, bez 
dostępu do jakichkolwiek funkcje Współprzeglądania. 

 
Aby Dać Uczniom wolną rękę 

1. Wybierz {Plik} {Daj Uczniom wolną rękę} z rozwijanego menu 

Wspólnej Przeglądarki. 

Lub  

Kliknij ikonę Zablokuj/Odblokuj na pasku narzędzi i wybierz Daj 
Uczniom wolną rękę. 

2. Uczniowie będą teraz mieć kontrolę nad Wspólną Przeglądarką i 
będą mogli otwierać nowe strony www itp.. Wszelkie stron www lub 

zakładki wybrane przez Nauczyciela będą nadal otwarte. 

 

Aby Ograniczyć Uczniów 

1. Wybierz {Plik} {Ogranicz Uczniów} z rozwijanego menu Wspólnej 
Przeglądarki .  
Lub 
Kliknij ikonę Zablokuj/Odblokuj na pasku narzędzi i wybierz 

Ogranicz Uczniów. 
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2. Dostęp Uczniów zostanie odblokowany, ale udostępnione będą im 

tylko te strony www lub zakładki, które zostały otwarte przez 
Nauczyciela. Uczniowie nie będą mieć dostępu do innych stron 
www lub mieć możliwości otwarcia linków na istniejących stronach. 
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Moduł Kontroli Aplikacji 

Moduł Kontroli Aplikacji służy do monitorowania i sterowania 
aplikacjami stosowane przez podłączonych Uczniów. Zapis stosowanych 

aplikacji w sesji może być zachowany i, jeżeli jest to wymagane, 
Nauczyciel może ograniczyć lub dopuścić wykorzystanie aplikacji. 

 
1. Wybierz {Widok} {Tryb - Widok Aplikacji} z rozwijanego menu 

okna Kontroli.  
Lub  
Kliknij ikonę Kontroli Aplikacji po lewej stronie okna Kontroli. 

 

W trybie "Aplikacji" można zobaczyć szczegóły Zatwierdzonych lub 
Ograniczonych Aplikacji i wykorzystać dostępne ikony do: 
 

 

Włącz/Wyłącz centralny zbiór reguł, utworzony w 
Konsoli Technicznej. 
 

 

Przywrócenia z powrotem do nieograniczonego 
dostępu jeśli ograniczenia miały miejsce. 

 
Uruchomić listę "Zatwierdzonych Aplikacji". Uczeń 
będzie mógł uruchomić tylko te aplikacje, które są 
na zatwierdzonej liście. Wszystkie pozostałe 

aplikacje będą zablokowane. 
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Uruchomić listę "Ograniczonych Aplikacji". Uczeń 

nie będzie w stanie uruchomić tych aplikacji, 
które są na ograniczonej liście, ale będzie mógł 
uruchomić wszystkie inne aplikacje. 

 
Przełączaj pomiędzy dużymi ikonami a widokiem 
szczegółów w widoku listy. 

Uwaga: Gdy mają zastosowanie ograniczenia globalnej polityki, obok 
ikony widoku Zarządzania aplikacjami będzie wyświetlona 

kłódka. Można znieść ograniczenia korzystając z konfiguracji 
Tutora lub przez kliknięcie ikony Reguły na dole okna Urządzenia 

sterującego. 

 
Moduł Kontroli Aplikacji może być wykorzystywany do wykonania 
następujących funkcji: 
 
Określ aplikacje aktualnie działające na stanowisku roboczym 
Ucznia 

Ikony Studentów w widoku listy mogą być wyświetlane na dwa różne 

sposoby: duże ikony lub widok szczegółów. Wybierz {Widok} {Duże 
ikony/Szczegóły} lub kliknij prawym klawiszem w widoku Listy i wybierz 
jedną z tych opcji, by zmienić rozmieszczenie ikon Uczniów. Można 

również kliknąć ikonę Szczegóły na dole okna Urządzenia sterującego. 
 
Dolne okna można zminimalizować, aby uzyskać więcej miejsca na 

miniatury Studentów. Kliknij przycisk . 
 
Ikona wyświetlana jest obok ikony Ucznia, informując Nauczyciela o 

aktualnej aplikacji w użyciu. Jeżeli aplikacja jest obecnie wymieniona 
na liście Zatwierdzonych lub Ograniczonych, wówczas jest pokazany 
wizualny zielony (Zatwierdzony) lub czerwony (Ograniczony) 
identyfikator otaczający ikonę aplikacji w celu ułatwienia identyfikacji. 

Duże ikony                 
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Szczegóły 

 

Jeżeli aplikacja jest obecnie wymieniona na liście Zatwierdzonych lub 
Ograniczonych, wówczas jest pokazany wizualny zielony 
(Zatwierdzony) lub czerwony (Ograniczony) identyfikator otaczający 

ikonę aplikacji w celu ułatwienia identyfikacji. 
 
Jeżeli widok Listy jest w układzie "Szczegóły", wówczas lista wszystkich 
innych aplikacji, działających na stanowisku roboczym Ucznia, jest 

także wyświetlana. 
 
Podczas podglądu którejkolwiek z dwóch opcji układów, kolejność ikon 
Ucznia i aplikacji może być także ponownie zorganizowana przez 
Nauczyciela. Kliknij prawym przyciskiem w widoku Listy i wybierz 
{Zorganizuj}. Nauczyciel jest w stanie zmieniać rozmieszczenie ikon 
korzystając z następujących opcji: 

 

Według nazwy Ikony Uczniów zostaną zorganizowane w 
kolejności alfabetycznej zgodnie z ich 
Nazwą Klienta/Nazwą 
wyświetlaną/Nazwą w Rejestrze Uczniów. 

Według bieżącej 

witryny internetowej 

Ikony Uczniów zostaną zorganizowane w 

kolejności alfabetycznej według 
bieżącego URL, który przegląda Uczeń. 

Według wszystkie 
witryny internetowe 

Ikony Uczniów zostaną zorganizowane w 
kolejności alfabetycznej zgodnie z URL 
działającym na stanowisku roboczym 
Ucznia. 

Zgodnie z polityką 

 
 

Ikony Studentów będą uporządkowane 

alfabetycznie, zgodnie z aktualną 
polityką ustawioną w Konsoli technicznej. 
Ta opcja będzie wyświetlona tylko 
wówczas, jeżeli istnieje obowiązująca 
polityka. 
 

Pomarańczowa kropka oznacza możliwość wyboru jednej z powyższych 

opcji. 



NetSupport School 14.00 

 

238 

Auto rozmieszczanie 

 
 

Jeżeli został dodany do listy nowy Uczeń 

bądź nowa aplikacja działa na 
urządzeniu Ucznia, opcja automatycznie 
zorganizuje ikony w porządku wybranym 
uprzednio powyżej. Zielony haczyk 
potwierdza wybór tej opcji. W celu 
odznaczenia tej opcji po prostu ponowne 

Kliknij "Zorganizuj automatycznie" a 
zaznaczenie zniknie. 

Rosnąco Jeżeli ta opcja została wybrana, ikony 
Uczniów pojawią się zgodnie z uprzednio 
wybraną powyżej opcją. Zielony haczyk 

potwierdza wybór tej opcji. W celu 
odznaczenia tej opcji po prostu ponowne 

kliknij "Rosnąco" a zaznaczenie zniknie. 
Zorganizuje to ikony Ucznia w kolejności 
malejącej. 

Wyrównaj do środka 
obrazu 

Ta opcja będzie dostępna tylko wówczas, 
gdy obraz tła jest ustawiony jako 
kafelek. W ten sposób ikony Studentów 
zostaną wyrównane do środka obrazu. 

 
Zamknij bieżące/działające aplikacje na stanowisku roboczym 

Ucznia 

Nauczyciel ma dwie opcje podczas zamykania aplikacji na stanowisku 
roboczym Ucznia: 

 

Zamknij  Zamknij aplikację ale uznaj wszystkie prośby aplikacji na 
stanowisku Ucznia, np. o zapisanie pliku przed zamknięciem. 

Przerwij Wymuś zamknięcie aplikacji, bez żadnych monitów aplikacji. 

 
1. W celu zamknięcia aplikacji działającej na stanowisku roboczym 

Ucznia, wybierz {Widok} {Szczegóły). 

2. Pojawi się widok listy Szczegółów. 

3. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę aplikacji wymienioną pod 
"Bieżące aplikacje" lub "Działające aplikacje" w widoku Listy. 

4. Wybierz Zamknij aplikację lub Zatrzymaj proces. 

5. Aplikacja zostanie zamknięta na stanowisku roboczym Ucznia a 
ikona zniknie z widoku Listy. 
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Uwaga: Przez kliknięcie prawym przyciskiem na aplikację na Liście 
Zatwierdzonych lub Ograniczonych, Nauczyciel jest w stanie 
"zamknąć" działającą aplikację u wszystkich podłączonych 

Uczniów. 

 
Aby zamknąć wszystkie aplikacje u Studenta 
Wszystkie bieżące aplikacje u Studenta zostaną zamknięte. 

 

Uwaga:  Ta funkcja nie obsługuje aplikacji Windows Store. Zostaną 
zamknięte tylko standardowe programy Windows. 

 

1. Wybierz Studentów, u których chcesz zamknąć aplikacje. 
2. Wybierz ikonę Pulpit studenta na pasku narzędzi. 
3. Kliknij opcję Wyczyść pulpit, a następnie przycisk Tak. 

 
Zmień bieżącą aplikację działającą na stanowisku roboczym 
Ucznia 
1. Aby zmienić bieżącą aplikację działającą na urządzeniu Ucznia, 

wybierz { Widok} {Szczegóły). 

Lub 

Kliknij ikonę Prośba o pomoc na pasku narzędzi. 

2. Pojawi się widok listy Szczegółów. 

3. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę aplikacji wymienionej pod 
"Działające aplikacje". 

4. Wybierz Aktywuj. 

5. Aktualnie działająca aplikacja na stanowisku roboczym Ucznia 
zostanie teraz zastąpiona przez nowo aktywowaną aplikację. 

6. Ikona wymieniona pod "Bieżącą aplikacją" zostanie zastąpiona 
przez ikonę nowo aktywowanej aplikacji. 

 

Uwaga: Można zminimalizować wszystkie aplikacje na komputerach 
Studentów. Wybierz opcję Pulpit Studenta na pasku narzędzi i 

kliknij ikonę Pokaż pulpit lub wybierz {Aplikacje}{Pokaż 
pulpit} z rozwijanego okna Urządzenie sterujące. 

 
Uruchom aplikację u wszystkich podłączonych Uczniów 

1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę aplikacji na Liście 
"Zatwierdzonych aplikacji". 

2. Wybierz Wyślij do Uczniów. 
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3. Aplikacja zostanie uruchomiona na wszystkich podłączonych 

stacjach roboczych Uczniów. 

4. W widoku Listy ikona uruchomionej aplikacji pojawi się na liście 
bieżących aplikacji. 

Lub, 
 
1. Podświetl aplikację na Liście "Zatwierdzonych aplikacji". 

2. Przeciągnij i upuść podświetloną aplikację w widoku Listy. 

3. Aplikacja zostanie uruchomiona na wszystkich podłączonych 
stacjach roboczych Uczniów. 

 

Ustawianie zatwierdzonych lub ograniczonych list aplikacji 
 

 

Zatwierdzone aplikacje 

Uczeń może uruchomić 
wyłącznie aplikacje 
określone na tej liście. 

 
Aplikacje ograniczone 

Uczeń nie jest w stanie 

uruchomić aplikacji 
określonych na tej liście. 

Uwaga: Można zastosować przy uruchomieniu ograniczenia aplikacji. 
Wybierz {Szkoła} {Konfiguracja} {Opcje startowe - 
Ograniczenia} z rozwijanego menu okna Kontroli. 

 
Dodaj aplikację do Swojej Listy Zatwierdzonych lub 
Ograniczonych 

1. Kliknij +, aby dodać aplikację do Swojej Listy . Lub kliknij prawym 
klawiszem na okienka Listy Zatwierdzonych lub Ograniczonych i 

wybierz "Dodaj aplikację".  

Lub też 

Przeciągnij i upuść aplikację z Twojego pulpitu lub otwórz Menu w 
oknie Listy Zatwierdzonych lub Ograniczonych. 

2. Pojawi się okno dialogowe Dodaj aplikację.  
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3. Wpisz nazwę pliku .exe (np. winword.exe) pod Aplikacją lub 
Wyszukaj Twoją wybraną aplikację. 

4. Wpisz w opisie np. Microsoft Word. 

Uwaga: Przy dodawaniu aplikacji na urządzeniach z Windows OS i 
sklepem Microsoft Store, w dialogu Właściwości aplikacji 
zostaną wyświetlone dwie zakładki. Zakładka „Aplikacja 

pulpitu” pozwala dodawać standardowe aplikacje Windows, 
zgodnie z opisem powyżej. Zakładka „Aplikacja Windows 
Store” wymienia aplikacje Windows Store. Wybierz 
pożądaną aplikację i kliknij OK, aby dodać ją do 
zatwierdzonej lub ograniczonej listy. 

5. Kliknij OK. 

6. Ikona aplikacji, nazwa i opis pojawią się w Twoim oknie Listy 
Zatwierdzonych lub Ograniczonych. 

Lub, 

1. Wybierz { Widok} {Szczegóły}. 

2. Kliknij prawym przyciskiem na ikonę aplikacji w widoku Listy w 
pozycji "Bieżąca aplikacja" lub "Działająca aplikacja". 

3. Wybierz "Dodaj do listy Zatwierdzonych". Lub Wybierz "Dodaj do 
Listy Ograniczonych. 

4. Ikona aplikacji i opis pojawią się na Liście Zatwierdzonych lub 

Ograniczonych. 

 

Usuń aplikację ze Swojej Listy Zatwierdzonych lub Ograniczonych 
1. W celu usunięcia aplikacji z Listy po prostu podświetl wybraną 

aplikację i kliknij x. 

Lub  

kliknij prawym klawiszem na polach list i wybierz "Usuń aplikację". 
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Uwaga: Domyślna Lista aplikacji to NetSupport School.app. 

 
Zastosuj Zatwierdzone lub ograniczone aplikacje 
Ograniczenia można zastosować wobec poszczególnych Uczniów lub 
wszystkich podłączonych Uczniów. Uczniowie mogą zobaczyć bieżące 
ograniczenia na pasku narzędzi Ucznia. 
 

1. Jeżeli chcesz zastosować ograniczenia wobec poszczególnych 
Uczniów, wybierz ich ikony w widoku Listy. 

2. Aby zastosować te ograniczenia, wybierz z paska narzędzi zakładkę 
{Aplikacje} {Dopuszczaj tylko zatwierdzone aplikacje lub blokuj 

ograniczone aplikacje}.  
Lub  
kliknij ikonę Tylko dozwolone zatwierdzone lub Blokuj zabronione 

ograniczone na dole okna Kontroli. 

3. W celu potwierdzenia tego, które ograniczenie zostało aktywowane, 
odpowiedni wskaźnik pojawi się obok ikony Uczniów. (Tylko 
podczas obserwacji Dużych ikon). Czerwony dla ograniczonych, 
zielony dla zatwierdzonych. 

4. Jeżeli Uczeń właśnie używa aplikacji zawartej na Twojej 
aktywowanej liście ograniczeń, pojawi się okno dialogowe 

"Aplikacja zablokowana" na jego ekranie, stwierdzając, że aplikacja 
została zablokowana przez Nauczyciela. Pojawi się ono również, 

jeżeli Uczeń spróbuje uruchomić jakiekolwiek aplikacje 
zamieszczone na liście ograniczonych. 

 

Zakończ aplikacje zatwierdzone lub ograniczone 
1. W celu usunięcia ograniczenia dla indywidualnych Uczniów, wybierz 

ich ikony w widoku listy. 

2. Wybierz {Aplikacje} {Nieograniczony dostęp} z rozwijanego menu. 
Lub kliknij ikonę Dopuszczaj wszystkie na dole okna Kontroli. 
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3. Zielony lub czerwony wskaźnik zostanie usunięty z wybranej ikony 

Ucznia. 

 

Uwaga: Usunięcie ograniczenia może wydawać się nie wywierać 
natychmiastowego efektu. Może okazać się, że konieczne jest 
zrestartowanie aplikacji, by uznała zmiany. 

 

Utwórz nową Listę Aplikacji 
1. By utworzyć nową Listę Aplikacji, wybierz {Aplikacje} {Utwórz nową 

Listę Aplikacji}. 

2. Pojawi się okno dialogowe. Wprowadź nazwę pliku i kliknij Zapisz. 

3. Pojawi się nowa pusta Lista Aplikacji. 

 

Uwaga: Listy Aplikacji mogą zostać przypisane różnym Użytkownikom 
Kontroli poprzez ustanowienie Profilu Nauczyciela. 

 
Otwórz istniejącą Listę Aplikacji 
1. Aby otworzyć istniejącą Listę Aplikacji, wybierz {Aplikacje} {Załaduj 

istniejącą Listę Aplikacji}. 

2. Wybierz odpowiedni plik i kliknij Otwórz. 

3. Pojawi się istniejąca lista aplikacji. 

 
Zapisz Listę Aplikacji 
1. W celu zapisania bieżącej Listy Aplikacji, Wybierz: z paska menu 

zakładkę {Aplikacja} {Zapisz listę aplikacji jako}. 

2. Pojawi się okno dialogowe. Wprowadź nazwę pliku i kliknij Zapisz. 

3. Bieżąca Lista Aplikacji zostanie zapamiętana. 

 

Uwagi: Wszelkie zmiany, które zostały poczynione w nowych lub 
obecnych Listach Aplikacji, zostaną automatycznie zapisane, 
kiedy zostanie utworzona nowa Lista Aplikacji, lub gdy 

wyjdziesz z programu NetSupport School. 
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Przeglądaj Historię Aplikacji 

Ten element Modułu Kontroli Aplikacji umożliwia monitorowanie 
Aplikacji użytkowanych przez podłączonych Uczniów oraz, jeśli to 
konieczne, przechowywać lub wydrukować trwały wyciąg. 

 
1. W zakładce paska menu {Widok} wybierz {Aplikacje}, obok pojawi 

isę zakładka aplikacje. Wybierz {Historia} z rozwijanego menu. 

2. Pojawi się okno dialogowe Historia Aplikacji. Dostarcza ono 
szczegółów na temat wszelkich aplikacji używanych przez Ucznia(ów) 
podczas aktualnej sesji. 

 

Dostępne opcje to:  

 

Pokaż Historię dla:  

Lista może być przeglądana przez aktualnie Wybranego Klienta lub 
Wszystkich Podłączonych Klientów.  

 

Odśwież 

Podczas przeglądania listy kliknij Odśwież w dowolnej chwili, aby 
zaktualizować wyświetlacz. 
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Zapisz  

Aby przechowywać trwały zapis wyświetlanych pozycji, można 
zapisać szczegóły do pliku tekstowego przed rozłączeniem.  
 
Drukuj  
Drukuje informacje o każdej aktualnie wyświetlanej pozycji.  
 

Eksportuj 
Eksportuje dane do pliku CSV umożliwiając, w razie potrzeby, 
import danych.  
 
Zamknij  

Zamyka okno dialogowe Historia, lecz dane będą nadal 
rejestrowane, jeśli Sterowania pozostanie podłączone. 
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Ankietowanie Uczniów 

Narzędzie Inspekcji Ucznia umożliwia Nauczycielowi uzyskanie 
natychmiastowej informacji zwrotnej od Uczniów w trakcie lub po 

zakończeniu sesji. Nauczyciel wysyła podłączonym Uczniom pytanie 
wraz z wyborem predefiniowanych odpowiedzi. Odpowiedzi Uczniów są 
gromadzone u Nauczyciela z wynikami pokazanymi jako ogólny procent 
oraz według indywidualnych Uczniów. Wyniki mogą być pokazane 
Uczniom w postaci schematu kołowego, Uczniowie muszą odpowiedzieć 
przed obejrzeniem wyników. 
 

Uczniowie mogą także być tymczasowo "pogrupowani" według 

odpowiedzi, umożliwiając Ci natychmiastowe sprawdzenie, kto wybrał 
tę samą odpowiedź. Może to być przydatne, gdy uznałeś, że wymagane 
było szybkie pytanie kontrolne lub wiadomość do określonych Uczniów. 

 

Podstawowa procedura wysyłania kwestionariusza do Uczniów 
to: 

1. Wybierz { Widok} {Tryb - Ankietowanie} z rozwijanego menu okna 
Kontroli.  

lub  
Wybierz ikonę Ankieta Ucznia po lewej stronie okna Kontroli. 
lub 
Kliknij ikonę Oceny na pasku narzędzi i wybierz opcję Ankieta. 

2. Wybierz Uczniów do objęcia kwestionariuszem. Mogą to być wszyscy 

Uczniowie w widoku listy, wybrani Uczniowie lub zdefiniowana grupa 
Uczniów. 

3. Wprowadź pytanie w podanym oknie. 
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4. Wybierz reakcje/odpowiedzi na pytanie. Mogą być one wybrane z 

rozwijanego wykazu domyślnych lub można wprowadzić Twoje własne 
opcje, używając przecinka w celu oddzielenia każdej z nich. Można 
wpisać do 6 możliwości. 

5. Wyślij kwestionariusz do Uczniów, wybierając {Ankieta} {Wyślij} z 
rozwijanego menu okna Kontroli.  

Lub  

Kliknij ikonę Wyślij, wyświetlaną na spodzie panelu kwestionariusza. 
Na urządzeniach Uczniów otworzy się okno dialogowe wyświetlające 
pytanie i odpowiedzi. Uczniowie wybierają odpowiednią odpowiedź i 
składają. 

 

6. Gdy Uczniowie składają swoje odpowiedzi, panel wyników 
kwestionariusza wyświetli procent odpowiedzi dla każdej opcji. Ikona 
Klienta oznaczy także flagą, w jaki sposób odpowiedzieli poszczególni 
Uczniowie. Wybierając {Widok} {Szczegóły} z rozwijanego menu 
okna Kontroli możesz sortować Uczniów według wyników. 

Alternatywnie możesz sortować Uczniów w tymczasowe grupy według 
odpowiedzi. Wybierz {Kwestionariusz} {Automatyczne grupowanie 

Uczniów} z rozwijanego menu okna Kontroli. 

7. Gdy Ankieta zostanie ukończona, usuń ją z ekranu, wybierając 
{Ankieta} {Anuluj ankietę} z rozwijanego menu okna Kontroli.  

Lub  

Kliknij ikonę Anuluj wyświetlaną na spodzie panelu kwestionariusza.  

Uwaga: Kwestionariusz zostanie usunięty ze wszystkich urządzeń, 
czy Uczeń odpowiedział, czy nie. 
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Pokaż wyniki kwestionariusza Uczniom 

1. Wybierz {Ankieta} {Wyświetl wyniki Uczniom} z rozwijanej listy 
okna Kontroli.  
Lub 
Kliknij ikonę Pokaż na spodzie okna Kontroli.  

2. Wyniki będą wyświetlane jako schemat kołowy na ekranie jednego 
Ucznia.  

 

Uwaga: Wyniki kwestionariusza zostaną wyświetlone tylko, jeśli działa 
pasek narzędzi Ucznia a Uczniowie złożyli swoje odpowiedzi. 

 
Zapisz wyniki kwestionariusza 

Kwestionariusz można zapisać do pliku .CSV. 
 

1. Wybierz {Ankieta} {Zapisz wyniki} z rozwijanego menu okna 
Kontroli.  

Lub  

Kliknij ikonę Zapisz na spodzie panelu kwestionariusza. 

 
Drukuj wyniki kwestionariusza 
Przed usunięciem kwestionariusza możesz wydrukować stały zapis 

wyników. 
 

2. Wybierz {Ankieta} {Drukuj wyniki} z rozwijanego menu okna 
Kontroli.  

Lub  

Kliknij ikonę Drukuj wyświetlaną na spodzie panelu kwestionariusza. 

 

Uwaga: Wyniki Uczniów mogą być dodawane do Notatnika Ucznia, 
wybierz: {Ankieta} {Dodaj wyniki do Notatnika} z 
rozwijanego menu okna Kontroli lub kliknij „Dodaj wyniki 

kwestionariusza do Dziennika". 
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Listy Ankietowe 

Ankiety mogą być użyte ponownie poprzez dodanie ich do Listy Ankiet. 
NetSupport School zapewnia domyślną listę - NetSupport School.sul, w 
której automatycznie przechowywane są pytania i odpowiedzi. Możesz 
również stworzyć zindywidualizowane listy, jeśli chcesz podzielić 
różnego rodzaju pytania na kategorie. 

 
Utwórz Listę Ankietową 
1. W Widoku Ankietowym - wybierz {Ankieta} {Utwórz nową Listę 

Ankietową} z rozwijanego menu okna Sterowania.  
2. Wprowadź nazwę pliku i kliknij Utwórz. 

3. Wszelkie nowe Ankiety, które wprowadzisz, zostaną dodane do 
listy. 

 
Wczytaj Listę Ankietową 
1. W Widoku Ankietowym - wybierz {Ankieta} {Wczytaj Istniejącą 

Listę Ankietową} z rozwijanego menu okna Sterowania.  
2. Wybierz pożądaną listę i kliknij Otwórz. 
 
Korzystanie z List Ankietowych 

Gdy dana Lista Ankietowa będzie już załadowana, można wprowadzić 
nowe pytania lub korzystać z wcześniej zachowanych pytań i 
odpowiedzi oraz zarządzać nimi.  

 
Aby Dodać Nowe Pytanie do Listy Ankietowej 
1. W panelu Ankieta Ucznia wprowadź pytanie i wybierz wymagane 

odpowiedzi z rozwijanej listy lub dodaj nowe opcje, jeżeli 
ustawienia domyślne nie są odpowiednie.  

2. Wyślij Ankietę Uczniom. Ankieta będzie automatycznie 
przechowywana w bieżącej liście. albo zamiast wysyłać Ankietę od 
razu - wybierz {Ankieta} {Dodaj Ankietę do Listy} z rozwijanego 
menu okna Sterowania lub kliknij ikonę Dodaj wyświetlaną na dole 
panelu Ankieta, aby zachować pytanie i odpowiedzi do późniejszego 

wykorzystania. 
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Aby Zastosować Istniejącą Ankietę 

1. Kliknij ikonę Wybierz/Dodaj Pytanie w panelu Ankieta Ucznia. (biały 
Krzyżyk). Pojawi się okno dialogowe Wybierz Ankietę. 

 

2. Wybierz pytanie z listy i kliknij OK. 

3. Pytanie zostanie wyświetlone w panelu Ankiety gotowej do 
wysłania do Uczniów. 

 

Zarządzaj Pytaniami i Odpowiedziami 
Oprócz umożliwienia ci wyboru istniejącej Ankiety, okno dialogowe 
Wybierz Ankietę może być wykorzystywane do dodawania nowych 
pytań/odpowiedzi i edycji pytań/odpowiedzi, jeśli bieżące przykłady są 
nieodpowiednie. 

 

1. Jeśli Listę Ankietowa nie zawiera obecnie żądanego pytania, 

wprowadź nowe pytania wraz z odpowiedziami w dostępne pola i 
kliknij Dodaj. Aby edytować istniejące pytania, wybierz je z listy, 
zmień pytanie i/lub odpowiedź i kliknij Dodaj. 

Uwaga: Jeżeli zmienisz zmień pytanie, zostanie ono dodane do 
listy obok oryginału. Jeśli zmienisz tylko odpowiedzi, 
oryginał zostanie nadpisany. 

2. Aby wykorzystać pytanie w Ankiecie, wybierz je z listy i kliknij OK. 
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3. Pytanie zostanie wyświetlone w panelu Ankiety gotowej do 

wysłania do Uczniów.  

 

Uwaga: Jeżeli używasz w Ankiecie zindywidualizowanych odpowiedzi, 
zostaną one dołączone tylko do tego pytania. Jeśli chcesz 
udostępnić odpowiedzi w innych Ankietach, muszą one zostać 
dodane do domyślnej rozwijanej listy. Kliknij Zarządzaj, a 
pojawi się okno dialogowe Zarządzanie Odpowiedziami. 
Wprowadź żądane odpowiedzi i kliknij Dodaj. 
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Moduł Pytania i odpowiedzi 

Moduł Pytania i Odpowiedzi NetSupport School to unikatowe wspólne 
narzędzie, pozwalające nauczycielom wzmacniać kluczowe punkty 

nauczania i stale monitorować zrozumienie tematu przez Studentów 
podczas lekcji. Można ustnie zadać pytanie całej klasie, sprawdzać 
odpowiedzi i zrozumienie tematu przez Studentów, odbijać pytania w 
klasie, rozwijać możliwości koleżeńskiej oceny oraz przyznawać 
nagrody poszczególnym osobom i całym zespołom. 

 
 

Uwaga: Pasek narzędzi Studenta będzie włączony i wyświetlony u 
Studenta, nawet, jeśli zostanie on wyłączony u Tutora.   

 
1. Wybierz {Widok}{Tryb – Widok P i O } z rozwijanego menu okna 

Zarządzania. 
Lub 
Kliknij ikonę zarządzania P i O z lewej strony okna Zarządzania. 

Lub 

Kliknij ikonę Oceny na pasku narzędzi i wybierz opcję Pytanie 
i Odpowiedź. 

2. Pojawia się dialog Typy pytań.   
 
Jest pięć typów pytań do wyboru: 
 

Pierwsza odpowiedź 
Wpisz odpowiedź 
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Losowe 

Pierwsza odpowiedź zespołowa 
Zespół wpisuje odpowiedź 

3. Wybierz typ pytania, aby kontynuować. 
4. Zostaje wyświetlony dialog Zadaj pytania. Ustaw wybrane 

właściwości dla pytania i kliknij OK. 

 

5. Kliknij Idź, aby rozpocząć sesję Pytania i Odpowiedzi. 
6. Tutor wyświetli miniatury Studentów. Tutaj można zobaczyć, kto 

udzielił odpowiedzi i ocenić odpowiedź. 

7. Dialog Pytania i Odpowiedzi jest wyświetlany u Studenta, 
pokazując aktualny typ pytania oraz nagrody otrzymane przez 

Studenta.  Studenci mogą zobaczyć aktualny stan wszystkich 
Studentów dla każdego pytania.  Można również wybrać opcję 
pokazania wyników Studentom; można to ustawić w dialogu opcji 
Pytania i Odpowiedzi. 

 

Uwaga: Pytania można również uruchomić z menu P i O. Wybierz {P i 
O}{Typ pytania} z rozwijanego menu okna Zarządzania lub 
kliknij przycisk Typy pytań u dołu okna Zarządzania. 

 
Moduł Pytania i Odpowiedzi – Typ pytania: pierwsza odpowiedź 
Nauczyciel zadaje werbalne pytanie, a Studenci klikają odpowiedź. 

Wyświetlanych będzie „x” najszybszych odpowiedzi i najszybszy 

Student będzie proszony o podanie swojej odpowiedzi. Nauczyciel 
decyduje, czy odpowiedź jest poprawna, czy nie i może przyznawać lub 
odbierać nagrody. 
 

Uwaga: Gdy wybrano więcej niż jednego Studenta, można odbić 
pytanie do studenta, który udzielił odpowiedzi jako drugi. 
Można to zrobić automatycznie, wybierając opcję 
Automatycznie odbij od następnego Studenta w dialogu Zadaj 



NetSupport School 14.00 

 

254 

pytanie lub manualnie, wybierając {P i O}{Odbij pytanie} z 

rozwijanego menu okna Zarządzania bądź klikając ikonę 
Odbij na dole okna Zarządzania. 

 

Można ustanowić limit czasu na zastanowienie i w tym czasie przycisk 
odpowiedzi jest wyłączony, co daje Studentom czas na przemyślenie 
odpowiedzi przed jej kliknięciem.  Można również ustawić limit czasu na 
udzielenie odpowiedzi na pytanie. 
 
Można wykluczyć Studenta z kolejnej tury, jeżeli już odpowiedział na 
pytanie, upewniając się, że wszyscy Studenci mają jednakową szansę 

na udzielenie odpowiedzi. 

 
Tryb Pytania i Odpowiedzi – Typ pytania: wpisz odpowiedź 
Nauczyciel z wyprzedzeniem wpisuje odpowiedź na kolejne pytanie, a 
następnie zadaje to pytanie ustnie. Studenci są proszeni o wpisanie 
odpowiedzi. Wyniki są niezwłocznie wyświetlane klasie i nagrody można 

przyznawać lub odbierać. 
 

Uwaga:  Można określić, czy odpowiedź rozróżnia duże i małe litery, 
czy nie. 

 
Można ustanowić limit czasu na zastanowienie i w tym czasie przycisk 

odpowiedzi jest wyłączony, co daje Studentom czas na przemyślenie 

odpowiedzi przed jej kliknięciem.  Można również ustawić limit czasu na 
udzielenie odpowiedzi na pytanie. 
 
Można wykluczyć Studenta z kolejnej tury, jeżeli już odpowiedział na 
pytanie, upewniając się, że wszyscy Studenci mają jednakową szansę 
na udzielenie odpowiedzi. 
 

Tryb Pytania i Odpowiedzi – Typ pytania: losowe 
Nauczyciel decyduje, ilu Studentów ma zostać losowo wybranych, a 
NetSupport School dokonuje wyboru i szeregowania. Następnie 
Student zostaje wybrany losowo, a Nauczyciel zadaje pytanie, na które 

dany Student odpowiada.  Nauczyciel decyduje, czy odpowiedź jest 
poprawna, czy nie i może odbić pytanie do kolejnego losowo 

wybranego Studenta. Nagrody można przyznawać lub odbierać. 
 

Uwaga: Gdy wybrano więcej niż jednego Studenta, można odbić 
pytanie do studenta, który udzielił odpowiedzi jako drugi. 

Można to zrobić automatycznie, wybierając opcję 
Automatycznie odbij od następnego Studenta w dialogu 
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Zadaj pytanie lub manualnie, wybierając {P i O}{Odbij 

pytanie} z rozwijanego menu okna Zarządzania bądź klikając 
ikonę Odbij na dole okna Zarządzania. 

 

Jeżeli dany Student udzielił poprawnej odpowiedzi, można pozwolić mu 
na losowy wybór kolejnego Studenta. 
 

Uwaga: Jeśli student udzielił odpowiedzi, nie zostanie losowy wybrany 
ponownie w trakcie danej sesji, chyba że odznaczona 
zostanie opcja Tylko jednokrotny wybór studentów. 

 

Można również wybrać Studenta losowo, wybierając 
{Studenta}{Wybierz losowo Studenta} z rozwijanego menu okna 
Zarządzania. 
 

Moduł Pytania i Odpowiedzi – Interfejs Tutora 

Po wybraniu typu pytania i opcji, miniatury Studenta będą wyświetlane 
w programie Tutor. Miniatury pozwalają zobaczyć, kto odpowiedział i 
łatwiej oceniać odpowiedzi. 
 
Dostosuj rozmiar miniatur 
Miniatury Uczniów mogą być zwymiarowane w celu dostosowania do 
osobistych preferencji. 

 
1. Wybierz {P i O}{Rozmiar } z rozwijanego menu okna Kontroli. 
2. Wybierz wymagany rozmiar z dostępnych opcji. 
 
Lub też, 
 
1. Użyj suwaka na ikonie Rozmiar u dołu okna Zarządzania, aby 

wybrać wymagany rozmiar. 
 
Automatyczne dopasuj Rozmiar miniatury Ucznia 
Opcja ta automatycznie dostosowuje wielkość widocznych miniatur tak, 

aby pasował do okna. 
 

1. Wybierz {Monitor}{Automatycznie dopasuj Uczniów} z rozwijanego 
menu okna Kontroli. 
Lub  
Kliknij ikonę Auto na dole okna Kontroli. 
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Następujące ikony mogą zostać wyświetlone u Tutora:  

 

 

Student jeszcze nie odpowiedział. 

 

Student odpowiedział. Można oznaczyć odpowiedź 
jako poprawną lub niepoprawną, klikając haczyk 
lub krzyżyk. Kliknięcie przycisku kciuka 
skierowanego w dół lub w górę pozwala klasie 
oceniać odpowiedzi innych osób.  Żółta liczba 
wskazuje, na którym miejscu student udzielił 

odpowiedzi. 

 

Odpowiedź Studenta została oznaczona jako 
poprawna. Wyświetlana jest również liczba 
nagród, aktualnie posiadanych przez Studenta. 
 

 

Odpowiedź Studenta została oznaczona jako 
niepoprawna. Wyświetlana jest również liczba 

nagród, aktualnie posiadanych przez Studenta. 

 

Student jest wykluczony z rundy. 

 

Upłynął czas w trybie Wpisz odpowiedź zanim 

Student odpowiedział. 
 

 

Student jest oceniany przez innych studentów. 
Zielone i czerwone obszary wypełnią styl wykresu 

słupkowego podczas udzielania odpowiedzi przez 
studentów. 

 

Student uznał odpowiedź za poprawną w trybie 
oceniania koleżeńskiego. 

 

Student uznał odpowiedź za niepoprawną w trybie 

oceniania koleżeńskiego. 

 

Podczas pytania losowego, ikony studentów 
pulsują, oznaczając, że mogą oni zostać wybrani. 
Na ekranach Studentów pojawia się również duży 
znak „?”. 

 



NetSupport School 14.00 

257 

Korzystanie z modułu Pytania i odpowiedzi 

Po rozpoczęciu sesji Pytania i Odpowiedzi można zobaczyć, kto 
odpowiedział i ocenić odpowiedzi Studentów, klikając haczyk lub 
krzyżyk na miniaturze Studenta. Można przyznawać nagrody za 
poprawna odpowiedź i odbierać za odpowiedź niewłaściwą; te opcje 
konfiguruje się w dialogu opcji Pytania i Odpowiedzi. Studenci mogą 

zobaczyć swoje aktualne nagrody w dialogu Pytania i Odpowiedzi. 
 

Uwaga: Nagrody można przyznawać/odbierać poza sesją Pytania i 
Odpowiedzi; wybierz {Studenta}{Nagrody} z rozwijanego 

menu okna Zarządzania. 

 
Pytania można odbijać w całej klasie, zachęcając do dyskusji. Można 

również poprosić Studentów o koleżeńską ocenę odpowiedzi, aby 
sprawdzić, czy uważają oni odpowiedź za poprawną, czy nie. 
 
Można przejść do kolejnej tury, wybierając {P i O}{Kolejna tura} z 
rozwijanego menu okna Zarządzania lub klikając ikonę Kolejna tura u 
dołu okna Zarządzania. Można rozpocząć nową sesję dla bieżącego typu 
pytania poprzez wybór {PiO,}{Nowe} z rozwijanego menu okna 

urządzenia sterującego.  Można zatrzymać aktualny Typ pytania i 
wyczyścić dialogi Pytania i Odpowiedzi na komputerach Studentów, 
klikając Resetuj u dołu okna Zarządzania. 

 
Wykluczanie studentów 
Aby zapewnić równe zaangażowanie Studentów w całym procesie, 

można wykluczyć określonych Studentów (tych, którzy już 
odpowiedzieli na pytanie) z kolejnej tury pytań. 
 
Studenci są automatycznie wyłączani z tury po zaznaczeniu dowolnej 
opcji Wyklucz w dialogu opcji Pytania i Odpowiedzi.  Studentów 
mnożna wykluczyć manualnie, klikając wybranego Studenta prawym 
przyciskiem myszy i wybierając opcję Wyklucz studenta z tury. 

 

Efekty dźwiękowe 
Efekty dźwiękowe można włączać u Nauczyciela i Studentów. Dźwięki 
są odtwarzane u Nauczyciela - gdy Student odpowiada i u Studenta - 
gdy jest wyświetlany dialog Odpowiedzi oraz u obydwu – podczas 
losowego wyboru Studenta i gdy czas na zastanowienie wynosi 5 i 2,5 
sekundy. Efekty dźwiękowe są włączone jako ustawienie domyślne. 

 
1. Kliknij ikonę efektów dźwiękowych na u dołu okna Zarządzania. 
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2. Wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć/wyłączyć efekty 

dźwiękowe u Nauczyciela lub Studenta. 
3. Użyj suwaka, żeby regulować głośność. W razie potrzeby, głośność 

u Studenta można zablokować. 
 
Odbijanie pytań 
Aby zachęcić do dyskusji w klasie, można odbić pytanie do kolejnego 

Studenta, prosząc o odpowiedź lub pytając, co sadzi on o odpowiedzi 
poprzednika. 
 

Uwaga: Można odbijać tylko pytania typu Pierwsza odpowiedź i 
Losowe, gdy wybrano więcej niż jednego Studenta. 

 
Pytania można automatycznie odbijać do kolejnego Studenta, który 

udzielił odpowiedzi przez kliknięcie haczyka lub krzyżyka. Wybierz 
opcję Automatycznie odbij do kolejnego studenta w dialogu Zadaj 
pytanie. Pytanie będzie odbijane do Studentów tyle razy, ile określono. 
 
Manualnie odbijaj pytania 
Jeżeli nie wybierasz opcji automatycznego odbijania pytania, możesz 
nadal odbić pytanie do kolejnego dostępnego Studenta. 

 
1. Wybierz {P i O}{Odbij pytanie} z rozwijanego menu okna 

Zarządzania. 
Lub 
Prawym przyciskiem myszy kliknij Studenta i wybierz opcję Odbij 
pytanie 

Lub 
Kliknij ikonę Odbijanie u dołu okna Zarządzania. 

 
Gdy pytanie zostaje odbite, pojawia się wyświetlenie, wskazujące, u 
kogo jest aktualnie pytanie i skąd nadeszło. Kolejny Student może 
odpowiedzieć i odbijanie może trwać w klasie do chwili uwzględnienia 
wszystkich Studentów, którzy udzielili odpowiedzi. 

 

Ocena koleżeńska 
Ocena koleżeńska pozwala Studentom komentować odpowiedź podaną 
przez członka klasy. Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie można 
poprosić resztę klasy o dokonanie oceny tej odpowiedzi, poprzez 

kliknięcie na przycisk .  Na ekranach Studentów pojawia się 
dialog z prośbą o określenie, czy odpowiedź byłą poprawna, czy nie.  W 
miarę odpowiadania przez Studentów, miniatura Tutora zmienia się, 
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wskazując liczbę Studentów, których zdaniem odpowiedź jest 

poprawna lub nie. 

 

Tryb zespołowy pytań i odpowiedzi 

Studentów można grupować w zespoły, które rywalizują ze sobą o 

nagrody. Można ustawić tryb zespołowy, wybierając typ pytania Pierwsza 
odpowiedź zespołowa lub Zespół wpisuje odpowiedź. Zespoły można 
tworzyć losowo lub pozwolić Studentom na wybór grupy. Można tworzyć 
indywidualne nazwy zespołów i dowolnie przypisywać im barwy. 
 
Korzystanie z trybu zespołowego 

1. Z dialogu Typ pytania wybierz Pierwsza odpowiedź zespołowa lub 

Zespół wpisuje odpowiedź. 
Lub 
Wybierz {P i O}{Typ pytania} z rozwijanego menu okna 
Zarządzania i zaznacz odpowiedni 
typ pytania. 
Lub 
Wybierz ikonę Typy pytań u dołu okna Zarządzania i wybierz 

odpowiedni typ pytania. 
2. Wybierz wymagane właściwości dla pytania w dialogu Zadaj 

pytanie. Kliknij OK. 
3. Pojawia się dialog Utwórz zespoły. 

 

4. Wybierz sposób grupowania zespołów.  W przypadku grupowania 
losowego wpisz liczbę zespołów.  Jeżeli Student wybiera zespół, 
wpisz nazwy zespołów; następnie Studenci mogą wybrać zespół z 
rozwijanej listy. Kliknij OK. 
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5. Pojawia się dialog Podsumowanie zespołów, pokazujący, ilu 

Studentów jest w każdym zespole. NetSupport School losowo 
przypisuje barwy zespołom; można to zmienić, klikając na barwę i 
wybierając nowy kolor.  

6. Kliknij OK. Sesja pytań i odpowiedzi rozpocznie się normalnie. 
 
Ekran Tutora pokazuje, w jakim zespole znajduje się dany Student.  

Domyślny pasek Grup jest zastąpiony paskiem zawierającym zespoły. 
Statystyka dla zespołów jest wyświetlana Studentom w dialogu Pytania i 
Odpowiedzi. Nagrody można przyznawać zarówno pojedynczym 
Studentom, jak i całym zespołom. 
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Zarządzanie drukarką 

Zarządzanie drukiem daje Nauczycielowi całkowitą kontrolę nad 
wykorzystaniem drukarki w ramach pomieszczenia klasy, Nauczyciel 

może monitorować i kontrolować wszystkie wydruki podłączonych 
Uczniów lub drukarki. Można Uczniom uniemożliwić druk, przypisać 
limit stron lub wymagać autoryzacji Nauczyciela do drukowania. 
 
Właściwość zarządzania wydrukiem wspiera wiele drukarek w ramach 
pomieszczenia klasy, uniemożliwia dodawanie, usunięcie lub 
modyfikację istniejących drukarek i zapewnia podsumowania 

drukowania w ramach rejestru Uczniów. 

 

Uwagi:  

• Drukarki muszą zostać dodane do stacji roboczych Uczniów przed 
połączeniem Nauczyciela.  

• Gdy mają zastosowanie ograniczenia globalnej polityki, obok ikony 
widoku Drukowanie będzie wyświetlona kłódka. Można zmienić 
ograniczenia w konfiguracji oprogramowania Tutor. 

 
1. Wybierz {Widok} {Tryb - Widok drukowania } z rozwijanego menu 

okna Kontroli.  
Lub  

Kliknij ikonę Zarządzanie drukiem po lewej stronie okna Kontroli. 
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Ikony Uczniów mogą być przeglądane na dwa różne sposoby w widoku 

Listy. Wybierz {Widok} {Duże ikony/Szczegóły} lub kliknij prawym 
klawiszem w widoku Listy i wybierz jedną z tych opcji, by zmienić 
rozmieszczenie ikon Uczniów. 
 
Podczas podglądu w układzie "Dużych ikon", obok ikony Ucznia 
wyświetlana jest ikona informująca Nauczyciela o bieżącej aktywności 

drukowania. Jeżeli widok Listy jest w układzie "Szczegóły", wyświetlane 
jest podsumowanie drukowania każdego Ucznia. 
 
Dolne okna można zminimalizować, aby uzyskać więcej miejsca na 

miniatury Studentów. Kliknij przycisk . 

 
W celu śledzenia wykorzystania drukowania, będąc w innych obszarach 
programu Nauczyciela, wybierz {Drukowanie} {Pokaż drukarki} z 
rozwijanego menu okna Kontroli. Ikona drukarki zostanie wyświetlona 
we wszystkich innych widokach, umożliwiając Ci obserwację zadań w 

ich trakcie, zatrzymanie, skasowanie i wznowienie druku. 
 

Uwagi:  
• Wszystkie drukarki zostaną wyświetlone, gdy wybierzesz Pokaż 

drukarki. Drukarki, można usuwać, odznaczając je na liście Drukarek. 
• Kiedy Uczeń drukuje, zostanie wyświetlony pasek połączenia od 

drukarki do Ucznia, który drukuje. Pasek połączenia jest wyświetlany 
tylko dla lokalnych drukarek. 

 

Korzystanie z Zarządzania Drukarką 
Drukarki muszą zostać dodane do stanowiska roboczego Ucznia przed 
połączeniem się Nauczyciela. Po przyłączeniu się do Uczniów nie można 

dodawać, usuwać, ani modyfikować drukarek. Wydruki Uczniów 
zostaną wyświetlone w Kolejce Drukowania, dając tym samym wgląd w 
to, kto drukuje, co jest drukowane, ile strony jest drukowanych oraz 
bieżący stan drukowania. Z tego miejsca można usuwać lub wznawiać 
Uczniom drukowanie. 
 

Uwagi: 
• Jeżeli jest włączona jest funkcja „Pokaż drukarki", można 

wstrzymać, usuwać i wznawiać zadania za pośrednictwem ikony 
drukarki w każdym widoku. 

• Podczas uruchamiania można zastosować ograniczenia drukowania. 
Wybierz {Szkoła} {Konfiguracja} {Opcje rozpoczęcia - 
Ograniczenia} z rozwijanego menu okna Kontroli. 
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Jeśli pasek narzędzi Ucznia jest włączony, Uczniowie zostaną 

powiadomieni o bieżącym stanie drukowania. 
 
Ustawianie Progów Drukowania 
Progi drukowania można zastosować w ramach pojedynczego zadania, 
co umożliwi Nauczycielowi określenie maksymalnej liczby stron, które 
mogą wydrukować Uczniowie. Jeśli Uczeń przekracza ten limit, zadanie 

zostanie automatycznie wstrzymane lub usunięte. 
 
1. Wybierz {Drukuj} {Ustaw Progi Drukowania} z rozwijanego menu 

okna Sterowania. 
2. Pojawi się okno dialogowe Progi Drukowania, co pozwoli 

zastosować odpowiednie ustawienia. 
 

Zatrzymanie wydruku 
1. Wybierz wymaganych Uczniów w widoku Listy. 
2. Wybierz {Drukuj} {Wstrzymaj Drukowanie} z rozwijanego menu 

okna Sterowania. Lub kliknij ikonę Wstrzymaj drukowanie  na dole 
okna Sterowania. 

3. Stan drukowania dla wybranego Ucznia(ów) będzie teraz 
wyświetlony jako wstrzymany. 

 
Lub też 

 
1. Wybierz żądaną drukarkę z Listy Drukarek. 
2. Kliknij prawy przycisk i wybierz Wstrzymaj. 
3. Drukowanie z wybranej drukarki zostanie wstrzymane. 

 
Zablokuj wydruk 
1. Wybierz wymaganych Uczniów w widoku Listy. 

2. Wybierz {Drukuj} {Blokuj Całość Drukowania} z rozwijanego menu 
okna Sterowania.  

Lub 

Też kliknij ikonę Blokuj drukowanie na dole okna Kontroli. 

3. Stan drukowania dla wybranego Ucznia(ów) będzie teraz 
wyświetlony jako zablokowany. 

 

Lub też 
 
1. Wybierz żądaną drukarkę z Listy Drukarek. 

2. Kliknij prawy przycisk i wybierz Zablokuj. 

3. Drukowanie z wybranej drukarki zostanie zablokowane. 
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Usuwanie zadań drukowania 

Możesz usunąć wszystkie zadania drukowania , wybrane zadania 
drukowania lub wszystkie zadania drukowania danego Ucznia. 
 
1. Wybierz zadanie(a) z Kolejki Drukowania. 
2. Kliknij prawy przycisk i wybierz Usuń/Usuń Wszystkie/Usuń 

Wszystkie zadania Test20. 

3. Wybrane zadanie(a) zostanie skasowane. 
 
Usuwanie Powielonych Zadań Drukowania 
1. Wybierz {Drukuj} {Usuń Powielenia} z rozwijanego menu okna 

Sterowania.  

Lub  

Kliknij ikonę Usuń duplikaty na dole okna Sterowania. 

2. Powielone zadania drukowania zostaną teraz skasowane. 

 
Zawieś wydruk strony 
Pozwala zrestartować drukowanie po wstrzymaniu lub zablokowaniu. 
 
1. Wybierz wymaganych Uczniów w widoku Listy. 
2. Wybierz {Drukuj} {Wznów Drukowanie} z rozwijanego menu okna 

Sterowania. Lub kliknij ikonę Bez ograniczeń na dole okna 
Sterowania. 

3. Drukowanie zostanie teraz wznowione. 
 
Lub też 
 

1. Wybierz żądaną drukarkę z Listy Drukarek. 
2. Kliknij prawy przycisk i wybierz Wznów. 
3. Drukowanie z wybranej drukarki zostanie wznowione. 
 

Uwaga: Możesz także wznowić drukowanie Uczniowi(om) w Kolejce 
Drukowania. Wybierz żądane zadanie, kliknij prawym 
przyciskiem myszki i wybierz Wznów. 

 
Właściwości Drukarki 
Umożliwia zmianę obrazu, wyświetlenie nazwy drukarki oraz 
wyzerowanie licznika stron i zadań. 
 
1. Wybierz żądaną drukarkę z Listy Drukarek. Lub Wybierz ikonę 

drukarki z widoku Listy. 

2. Kliknij prawy przycisk i wybierz Właściwości. 
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3. Popraw żądane Właściwości. 

 



NetSupport School 14.00 

 

266 

Przeglądaj Historię Drukowania 

Ten element Zarządzania Drukowaniem umożliwia monitorowanie 
korzystania z drukowania przez podłączonych Uczniów, a także 
przechowywać lub wydrukować trwały zapis, o ile zostało to zadane. 
 
1. W Widoku Drukowania wybierz {Drukuj} {Historia} z rozwijanego 

menu okna Sterowania. 
2. Pojawi się okno dialogowe Historia Drukowania. Dostarcza ono 

informacje o aktywności Uczniów związanej z drukowaniem 
podczas aktualnej sesji. 
 

Dostępne opcje to:  
 

Pokaż Historię dla:  
Lista może być przeglądana przez aktualnie Wybranego Klienta lub 
Wszystkich Podłączonych Klientów.  
 
Odśwież  
Podczas przeglądania listy kliknij Odśwież w dowolnej chwili, aby 
zaktualizować wyświetlacz. 

 
Zapisz  
Aby przechowywać trwały zapis wyświetlanych pozycji, można 

zapisać szczegóły do pliku tekstowego przed rozłączeniem.  
 
Drukuj  

Drukuje informacje o aktualnie wyświetlanych pozycjach.  
 
Eksportuj  
Eksportuje dane do pliku CSV umożliwiając import danych, w razie 
potrzeby.  
 
Zamknij  

Zamyka okno dialogowe Historia, lecz dane będą nadal 
rejestrowane, jeśli Sterowanie pozostanie podłączone. 
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Kontrola urządzeń 

Właściwość Kontroli Urządzeń pozwala Nauczycielowi na ochronę przed 
zewnętrznymi źródłami podczas lekcji. Nauczyciel może uniemożliwić 

kopiowanie danych do lub z urządzeń USB i napędów CD/DVD. Ponadto, 
Tutor ma opcję read-only (tylko do odczytu), która pozwala Studentom 
przeglądać pliki z urządzeń bez możliwości ich kopiowania.  Tutor może 
również uniemożliwić Studentom użycie kamery internetowej na ich 
urządzeniach. 
 
1. Wybierz { Widok} {Tryb - Urządzenie} z rozwijanego menu okna 

Kontroli.  

Lub  
Kliknij ikonę Kontroli Urządzeń po lewej stronie okna Kontroli. 

 

Uwaga: Gdy mają zastosowanie ograniczenia globalnej polityki, obok 
ikony widoku Zarządzanie urządzeniami będzie wyświetlona 

kłódka. Można zmienić ograniczenia w konfiguracji 

oprogramowania Tutor. 

 
Ikony Uczniów mogą być przeglądane w widoku Listy na dwa różne 

sposoby. Wybierz {Widok} {Duże ikony/Szczegóły} lub kliknij prawym 
klawiszem w widoku Listy i wybierz jedną z tych opcji, by zmienić 
rozmieszczenie ikon Uczniów. 
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Podczas podglądu układu "Dużych ikon", ikona wyświetlana jest obok 

ikony Ucznia, informując Nauczyciela o bieżących ograniczeniach 
urządzenia. Jeżeli widok Listy jest w układzie "Szczegóły", wyświetlane 
jest podsumowanie ograniczeń urządzenia dla każdego Ucznia. 
 

Uwaga: Ograniczenia urządzenia można zastosować przy 
uruchomieniu. Wybierz {Szkoła} {Konfiguracja} {Opcje 
rozpoczęcia - Ograniczenia} z rozwijanego menu okna 
Kontroli. 

 
Blokuj Dostęp do urządzeń CD/DVD lub USB 
1. Wybierz wymaganych Uczniów w widoku Listy 

2. Wybierz {Urządzenie} {CD/USB - Blokuj dostęp} z rozwijanego 
menu okna Kontroli.  

Lub też  
Kliknij ikonę CD/DVD lub USB na dole okna Kontroli i wybierz 
Blokuj dostęp. 

 
Dostęp tylko do odczytu do urządzeń CD/DVD lub USB 
Zapewnij Uczniom dostęp tylko do odczytu do urządzeń CD/DVD lub 
USB. 

 
1. Wybierz wymaganych Uczniów w widoku Listy 

2. Wybierz {Urządzenie} {CD/USB - Tylko do odczytu } z rozwijanego 
menu okna Kontroli. 
Lub też  
Kliknij ikonę CD/DVD lub USB na dole okna Kontroli i wybierz Tylko 

do odczytu. 
 
Nieograniczony dostęp 
Zapewnij Uczniom pełny dostęp do urządzeń CD/DVD lub USB.  
 
1. Wybierz wymaganych Uczniów w widoku Listy. 
2. Wybierz {Urządzenie} {CD/USB - Nieograniczony} z rozwijanego 

menu okna Kontroli. 

Lub  
Kliknij ikonę CD/DVD lub USB na dole okna Kontroli i wybierz 
Nieograniczony. 

 
Wyłącz Wykonaj 
Uniemożliwia Uczniom uruchamianie programów z urządzeń CD/DVD 

lub USB. 
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1. Wybierz wymaganych Uczniów w widoku Listy 

2. Wybierz {Urządzenie} {CD/USB - Uniemożliw wykonanie} z 
rozwijanego menu okna Kontroli. 
Lub  
Kliknij ikonę CD/DVD lub USB na dole okna Kontroli i wybierz 
Uniemożliw wykonanie. 

 

Uwaga: Aby umożliwić dostęp do wykonania, wybierz {Urządzenie} 
{CD/USB – Dopuszczaj wykonanie} z rozwijanego menu okna 
Kontroli. 

 
Wycisz dźwięk na stanowiskach roboczych Ucznia 

1. Wybierz {Urządzenie} {Wycisz dźwięk} z rozwijanego menu okna 
Kontroli. Lub też kliknij Wycisz dźwięk na spodzie okna Kontroli. 

2. Dźwięk zostanie wyciszony na stacjach roboczych Uczniów. 
 
Wyłącz kamerę internetową na stacjach roboczych Studnetów 
Uniemożliwienie Studentom użycia kamery internetowej. 
 
1. Wybierz {Urządzenie}{Wyłącz kamerę internetową} z menu 

rozwijanego okna Urządzenia sterującego. 

Lub 
Kliknij ikonę Wyłącz kamerę internetową na dole okna Urządzenia 

sterującego. 
2. Kamera internetowa zostanie wyłączona u wybranych Studentów. 
 

Uwaga: Aby zezwolić na dostęp do kamer internetowych, wybierz 
{Urządzenie}{Włącz kamerę internetową} z rozwijanego menu 
okna Urządzenia sterującego. 
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Profile Nauczyciela 

NetSupport School pozwala Ci na ustawienie wielu Profili Nauczyciela dla 
różnych Użytkowników Kontroli, każdy z predefiniowanym zbiorem opcji. 
Po uruchomieniu programu Nauczyciela, jeżeli utworzono wiele profili, 
wyświetlone zostaje okno dialogowe, które pozwala użytkownikowi 
wybrać profil do wykorzystania. 
 
Główna korzyść tworzenia profilu to możliwość przechowywania gotowych 

list Zatwierdzonych/Ograniczonych aplikacji, stron internetowych i słów-
kluczy, zamiast ich tworzenia przez Użytkownika na początku każdej 
lekcji.  

 
Po utworzeniu Twojej listy aplikacji, serwisów internetowych lub słów, jak 
określono w kontroli Sieci, sekcji Kontroli Aplikacji i Monitorowania 

klawiatury, pliki mogą być wówczas dodawane do Profilu Nauczyciela. 
 

Uwaga: Oprócz list serwisów internetowych, aplikacji i słów 
kluczowych, innymi obszarami programu, które można 

profilować, są układy, kwestionariusze Uczniów, listy 
Klientów, listy Grup, lokalizacje do przechowywania wyników 
testów, egzaminów i list Klas. 

   
Utworzenie profilu Nauczyciela 

1. Utwórz pliki, zawierające informacje na temat 
zatwierdzonych/ograniczonych stron WWW, aplikacji itp., które 
mają być zawarte w profilu.  

2. Wybierz {Szkoła} {Konfiguracja} {Administrowanie – Profil} z 
rozwijanego menu okna Kontroli. Pojawi się wykaz istniejących 

Profili Nauczycieli, NetSupport School jest domyślny. 
3. By utworzyć nowy profil wybierz Dodaj. Pojawi się okno dialogowe 

Utwórz nową konfigurację. 
4. Wprowadź nazwę profilu. Funkcjonalność profilu może być 

"skopiowana" z istniejącej konfiguracji Nauczyciela, domyślnego 
NetSupport School lub z określonego przez użytkownika profilu. 

Kliknij OK. Nazwa zostanie dodana do listy profili. 
5. Aby zmienić zawartość profilu, kliknij Edytuj. Pojawi się okno 

dialogowe Lokalizacji Pliku. 
6. W każdej kategorii wybierz plik do użycia w profilu. Okno dialogowe 

Lokalizacje folderów pozwala Ci zmieniać elementy, w których są 
zlokalizowane pozycje. 

7. Kliknij OK. 
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Za każdym razem, gdy program Nauczyciela zostaje uruchomiony, 

użytkownikowi zostanie przedstawiona do wyboru lista lokalnie 
przechowywanych Profili. Jeżeli chcesz udostępnić Profile w sieci, może 
być wykorzystana instrukcja wiersza poleceń/R w celu uruchomienia 
programu Nauczyciela z centralnie dostępnym Profilem. 
 
Przykładowo z katalogu programu NetSupport School uruchom polecenie: 

pcinssui/rN:\SampleProfile.cfg. Jeżeli profil, w tym przykładzie 
SampleProfile.cfg, obecnie nie istnieje, zostanie załadowany domyślny, 
umożliwiając Ci dodanie własnych wartości. Po wyjściu z programu 
Nauczyciela Profil zostanie zachowany w określonej lokalizacji.
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Zarządzanie materiałami dla uczniów 

Uczniowie mogą teraz łatwo uzyskać dostęp do wymaganych zasobów 
podczas lekcji. Nauczyciel może stworzyć listę zasobów i dodać łącza 
do stron internetowych, aplikacji i dokumentów, lista ta jest następnie 
wyświetlana na pasku narzędzi Ucznia, zapewniając Uczniom szybki i 

prosty sposób uzyskania dostępu do wymaganych zasobów. 

 

Aby utworzyć listę zasobów 
1. Wybierz {Szkoła} {Zarządzaj zasobami studentów} z rozwijanego 

menu okna Kontroli. 
2. Pojawi się okno Listy Zasobów. 

3. Wybierz wymagany zasób z wykazu dostępnych pozycji i albo 
przeciągnij i upuść na liście Zasobów, albo kliknij ikonę Dodaj na 
pasku narzędzi. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie opisu i 
lokalizacji zasobu. 

4. Kolejność listy może być posortowana przy pomocy odpowiednich 
strzałek. 

5. Kliknij Zapisz i określ nazwę pliku listy, po zapisaniu zasoby 

zostaną wyświetlone na Pasku Narzędzi Ucznia. 
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Notatnik Ucznia 

NetSupport School oferuje funkcję Dziennika, pozwalającą na 
przechwytywanie kluczowych zasobów lekcyjnych i automatyczne 

umieszczanie ich w pliku PDF - do wglądu dla studentów po 
zakończeniu lekcji oraz jako zapis omówionego materiału dla 
nauczycieli. Nauczyciele mogą nie tylko wprowadzać swoje uwagi i 
podawać zasoby wykorzystywane podczas lekcji bezpośrednio w 
każdym Dzienniku Studenta, ale również każdy Student może dodawać 
własne notatki. Dzięki tym możliwościom dokument jest rzeczywiście 
spersonalizowany. 

 

Uwaga: Do przeglądania Dziennika potrzebny będzie czytnik PDF. 

 
Domyślnie, Dziennik ma następującą lokalizację: 
 
Windows Vista i nowsze 
C:\Użytkownicy\"Zalogowany Użytkownik"\Dokumenty\Dziennik  

 
Windows XP  
C:\Dokumenty i Ustawienia\"Zalogowany Użytkownik"\Moje 
Dokumenty\Dziennik 
 
Konfiguracja Dziennika 

Ustawienia Dziennika można dostosowywać do indywidualnych 
preferencji (zarówno dla Studenta jak i Tutora) i zmieniać miejsce 
przechowywania Dziennika. 
 
Dziennik Tutora 
1. Wybierz {Widok}{Bieżące ustawienia – Dziennik} z rozwijanego 

menu okna Urządzenia sterującego. 

 
Dziennik Studenta 
1. Wybierz {Start}{NetSupport School}{NetSupport School 

Konfigurator Studenta - Dziennik}. W urządzeniach z Windows 8, 

na ekranie startowym kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz 
opcję u dołu ekranu Wszystkie aplikacje. Kliknij ikonę 
Konfigurator NetSupport School Student. 

 
Pozycje, które można zamieścić w Dzienniku to: 

• Szczegóły i cele lekcji; 
• Adresy stron internetowych, z których korzysta się podczas lekcji; 
• Kopie transkryptów dowolnych Czatów klasowych; 
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• Wyniki Badania Klasy lub Grupy; 

• Wyniki Testów Poszczególnych Uczniów; 
• Ekrany Wirtualnej Tablicy; 
• Zrzuty ekranu z Prezentacji (wraz z objaśnieniami); 
• Uwagi Nauczyciela; 
• Notatki Poszczególnych Uczniów. 
 

Uwaga:  Historia przeglądania Internetu przez uczniów może zostać 
automatycznie zapisana w Dzienniku Tutora, gdy Konsola Tutora 
jest zamknięta.  Aby włączyć tę opcję, wybierz {Widok}{Bieżące 
ustawienia – Interfejs Użytkownika - Tutor} z rozwijanego menu 

w oknie Urządzenia sterującego, a następnie wybierz opcję 

Zapisz historię aktywności online w Dzienniku Tutora. 
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Uruchamianie Notatnika 

Notatnik otworzy się automatycznie przy wyborze dowolnej opcji Wyślij 
do notatnika. 
 
1. Wybierz {Notatnik}{Utwórz nowy notatnik} z rozwijanego menu 

okna Zarządzania. 
Lub 

Kliknij ikonę Notatnika i wybierz opcję Start. 
 

Uwaga: Jeżeli Konsola Tutora jest zamknięta Student zostaje 
zresetowany, aktualny Notatnik zostanie zamknięty. Można 

otworzyć istniejący Notatnik, wybierając {Notatnik}{Otwórz 

istniejący notatnik} lub kliknąć ikonę Notatnika i wybrać 
poprzedni Notatnik z rozwijanej listy, klikając opcję Otwórz. 

 
Dodawanie Notatek/Obrazów do Dziennika 
1. Wybierz {Studenta} {Dodaj notatki do Notatnika} z rozwijanego 

menu okna Sterowania.Lub kliknij Prawy przycisk i wybierz Dodaj 
notatki do Dziennika.  
Lub  
Wybierz {Notatnik}{Dodaj - Uwagi} z rozwijanego menu okna 

Zarządzania. 
Lub 

Kliknij ikonę Notatnika na pasku narzędzi i wybierz Notatki. Lub 
Kliknij ikonę Notatki na pasku narzędzi Nauczyciela. 
Lub 
Kliknij ikonę Notatnika na pasku narzędzi, a następnie kliknij ikonę 

Uwagi w części Dodaj. 
2. Pojawi się dialog Dodawania uwag do Notatnika. 
3. Wprowadź notatki i/lub obrazy, wybierz, którym Uczniom je 

wysyłać i kliknij OK. 
 

Uwagi:   

• Można szybko dodać uwagę do wszystkich Notatników Studentów. 
Kliknij ikonę Notatnika na pasku narzędzi, wpisz odpowiednią 

uwagę w opcji Szybka notatka i kliknij opcję Dodaj. 

• Można usunąć ostatnią pozycję dodaną do Notatnika.  Wybierz 
{Notatnik}{Cofnij ostatni wpis} z rozwijanego menu okna 
Zarządzania. 
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Uczniowie mogą przeglądać i dodawać notatki do swojego Dziennika 

wybierając ikonę Klienta NetSupport School z paska zadań i wybierając 
{Polecenia} {Dodaj notatki do Notatnika/Widok Notatnika} lub poprzez 
ikonę Notatnika na pasku narzędzi Ucznia. 
 

Uwaga: Uczniowie nie będą mogli dodawać notatek, jeśli pasek 
narzędzi Ucznia oraz ikona Klienta nie będą widoczne. 

 
Podgląd notatnika 
1. Wybierz {Notatnik}{Pokaż notatnik} z rozwijanego menu okna 

Zarządzania. 
Lub 

Kliknij ikonę Notatnika i wybierz opcję Pokaż notatnik. 
 

Uwaga: Można wydrukować kopię aktualnego Notatnika. Kliknij ikonę 
Notatnik na pasku narzędzi, a następnie kliknij ikonę Drukuj 
w części Pokaż Notatnik. 

 
Synchronizuj notatniki 
Można synchronizować Notatnik nauczyciela ze Studentami, aby 
zapewnić aktualność Notatników Studentów. Wszelkie brakujące 

elementy zostaną dodane do Notatników Studentów, bez wpływu na 
informacje dodane przez Studentów. Wybierz {Notatnik}{Synchronizuj 

notatniki} z rozwijanego menu okna Zarządzania. 
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Projektant lekcji 

Plan Lekcji NetSupport School umożliwia Nauczycielowi skonstruowanie 
sesji wokół predefiniowanego zestawu zadań z odpowiednimi ramami 

czasowymi i zachętami przydzielanymi do każdej część planu. 
 
W plan może być wbudowania zwykła funkcjonalność NetSupport 
School, taka jak przeprowadź test, wyślij/zbierz prace, skanuj i 
prezentuj. 
 
Aby utworzyć Plan Lekcji 

1. Wybierz {Planowanie lekcji} {Zarządzaj Planem}.  

Lub też  

Kliknij ikonę "Konspekt Lekcji" na pasku narzędzi Kontroli i wybierz 
Zarządzaj planami.  

Lub  

Kliknij ikonę  na pasku planu lekcji, jeżeli jest widoczna. 

2. Pojawi się okno Plan Lekcji. 

 

3. By utworzyć nową lekcję, kliknij Nowa na pasku narzędzi bądź 
ponowne załaduj zapisaną lekcję i kliknij Otwórz. 

4. Z listy Dostępnych Pozycji przeciągnij wymagane zadania i upuść je 
do okna. Wprowadź jakiekolwiek dodatkowe właściwości, które są 

wymagane.Można edytować i przesuwać zadania w Planie lekcji, 
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przy pomocy odpowiednich ikon na pasku narzędzi. W razie 

potrzeby należy wpisać autora i opis Planu lekcji. 

5. Kliknij Zapisz plan i wpisz nazwę planu. 

6. Kliknij Zapisz. 

7. Okno Planu lekcji wyświetli treść lekcji, całkowity czas trwania, 
autora i opis planu. 

8. W celu uruchomienia aktualnie załadowanej lekcji, kliknij OK lub 

kliknij Anuluj aby zamknąć okno. 

 

Uwaga: Po zapisaniu planu lekcji, można go włączyć bezpośrednio z 

ikony Plany lekcji na pasku narzędzi lub z rozwijanego menu 

Planowanie z rozwijanego menu okna Urządzenia sterującego. Z 
tego poziomu nie można edytować zadań w planie lekcji. 

 

Zarządzanie Planem Lekcji 

Kiedy lekcja zostanie aktywowana, pojawi się pasek postępu u 
Nauczyciela. Nauczyciel zostanie zachęcony do rozpoczęcia, gdy 
przyjdzie czas na każde zadanie, i może wybrać kontynuację lub 
zaniechanie. W dowolnym momencie podczas zadania można użyć 
narzędzi na pasku lekcji, by zatrzymać, przeskoczyć do następnej 
pozycji lub przerwać lekcję. 

 

Uwaga: Jeżeli po prostu chcesz przeprowadzić ograniczoną czasowo 
sesję bez konieczności wykonywania predefiniowanego Planu 

Lekcji, wybierz {Projektant} {Ustaw czas Klasy} z rozwijanego 
menu okna Kontroli. Opcja pozwala na wybór czasu zakończenia 
lub trwania lekcji; po zakończeniu lekcji można wysłać 
komunikat lub zablokować mysze i klawiatury Studentów. 
Licznik czasu lekcji pojawi się na pasku narzędzi Tutora i 
Studenta; można go wyłączyć wybierając {Planowanie}{Ustaw 
czas lekcji} i klikając Usuń. Zegar pokazuje godziny/minuty do 

chwili, gdy pozostało 5 minut, po czym przełączy się na 
minuty/sekundy. Prosty licznik czasu lekcji można ustawić przez 

wybór ikony Plany lekcji na pasku narzędzi, wpisanie czasu 
trwania, w minutach, w części Prosty licznik czasu lekcji i 
kliknięcie przycisku Start. 
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Ustawienia paska narzędzi Ucznia 

Pasek narzędzi Ucznia zapewnia Uczniowi informacje na temat bieżącej 
lekcji, pozostałego czasu, bieżących stron internetowych i dostępnych 
aplikacji, monitorowanie drukowania, dźwięku i klawiatury i szybki 
dostęp do zainicjowania Czatu i prośby o pomoc. Studenci mają 
również dostęp do pamięci USB, Notatnika studenta, wysłanych 

elementów pracy oraz zasobów z paska narzędzi. Może on być 
ustawiony tak, by był zawsze widoczny u góry ekranu bądź na auto-
ukrycie. 

 

Wszystkie właściwości zamieszczone na pasku narzędzi mogą być 
dostosowane przez Nauczyciela. 
 

Aby wybrać właściwości do udostępnienia na pasku narzędzi, Wybierz 
{Widok} {Ustawienia bieżące – Pasek narzędzi Ucznia} z rozwijanego 
menu okna Kontroli. 
 
Włącz pasek narzędzi i zdecyduj, czy będzie zawsze widoczny. 
Alternatywnie, jeżeli pasek narzędzi jest zminimalizowany, Uczeń może 
najechać myszą na górę swojego ekranu, aby go wywołać. Jeżeli 

Nauczyciel zmienia ustawienie, które wpływa na opcję paska narzędzi, 
pojawi się następujący komunikat. Przykładowo, włączając 

ograniczenia Internetu. 
 

Uwaga: Można szybko wyświetlić/ukryć pasek narzędzi studenta, 
wybierając {Widok}{Pasek narzędzi studenta - Pokaż/Ukryj} 
z rozwijanego menu okna Xarządzania lub klikając ikonę 
paska narzędzi na pasku narzędzi okna Zarządzania. 

 
Następujące opcje paska narzędzi mogą być włączone lub wyłączone 
wedle wymagań: 
 
Pokaż obraz powiązany z tym 

uczniem 

Wyświetla wizerunek ikony 

Ucznia. 

Pokazuje nazwę zalogowanego 

użytkownika lub nazwę 
wpisaną w rejestrze uczniów 

Pokaż Uczniów zalogowanych na 

nazwisko lub nazwę wpisaną do 
Rejestru Uczniów. 

Informacja o zajęciach i 
nauczycielu 

Wyświetla szczegóły bieżącej 
klasy, nazwisko Nauczyciela, 
przedmiot i pomieszczenie. 
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Pokaż czas pozostały do końca 

lekcji 

Jeżeli trwa lekcja o wyznaczonym 

czasie trwania, wskazuje 
pozostały czas. 

Pokazuj, kiedy klawiatura jest 
monitorowana 

Informuje Ucznia, gdy 
monitorowanie klawiatury jest 
aktywne. 

Pokaż stan drukarki 
(zablokowana, wstrzymana 
itd.) 

Pokazuje bieżący status drukarki. 
Zablokowana, zatrzymana itp. 

Pokaż stan monitorowania 
aplikacji i uzyskaj dostęp do 

dozwolonych aplikacji 

Wskazuje Uczniom bieżący status 
Monitorowania Aplikacji, dostęp 

Ograniczony lub Nieograniczony. 
Jeżeli ograniczenia mają 
zastosowanie, wykaz 

zatwierdzonych aplikacji zostanie 
wyświetlony, gdy Uczniowie 
klikną ikonę paska narzędzi. 

Pokaż stan monitorowania 
Internetu i uzyskaj dostęp do 
witryn dozwolonych 

Wskazuje Uczniom bieżący status 
Monitorowania Internetu, dostęp 
Ograniczony lub Nieograniczony. 
Jeżeli ograniczenia mają 
zastosowanie, wykaz 

zatwierdzonych stron WWW 

zostanie wyświetlony, gdy 
Uczniowie klikną ikonę paska 
narzędzi. 

Zezwalaj uczniowi na 
inicjowanie Czatu 

Umożliwia Uczniowi zainicjowanie 
sesji Czatu. 

Pozwalaj uczniowi wysłać 
prośbę o pomoc 

Umożliwia Uczniowi przesłanie 
prośby o pomoc do Nauczyciela. 

Pokaż zegar Wyświetlenie godziny i daty. 

Pokaż nagrody Pokazuje wszelkie nagrody, które 
zostały przyznane Uczniowi. 

Pokaż cele Jeżeli zostały ustalone cele lekcji, 
zostaną one wyświetlone. 

Pokaż status ograniczeń 
urządzeń CD / DVD / USB i 
podaj skrót do pamięci USB 

Ta opcja daje Studentom dostęp do 
pamięci USB z paska narzędzi i 
podgląd wszelkich ograniczeń 
sprzętowych. 
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Udziel uczniom prawa dostępu 

do własnego notatnika. 

Umożliwia Uczniom wgląd i 

dodanie uwag do ich Dziennika z 
paska narzędzi Ucznia. 

Udziel uczniom prawo dostępu 
do zasobów (aplikacje, 
witryny, pliki lub foldery), 
które definiujesz 

Umożliwia uzyskanie dostępu do 
wszelkich zasobów, które 
zdefiniowałeś, z paska narzędzi. 

Pokaż kiedy słuchasz ucznia 
lub nagrywasz dźwięk u ucznia 

Informuje Uczniów, gdy są 
słuchani lub jeśli nagrywasz ich 
głos. 

Pokaż listę plików wysłanych 

do pracy 

Wyświetla pliki wysłane przy 

pomocy funkcji Wyślij/Odbierz 
pracę. Studenci mogą przeglądać 

pliki zaznaczać to, co zostało 
wykonane. 

 

Uwaga: Pasek narzędzi Nauczyciela jest także dostępny, zapewnia 
dostęp do kluczowych właściwości NetSupport School, gdy 
program Nauczyciela jest ograniczony do minimum. 
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Nagrody dla Uczniów 

NetSupport School zapewnia Nauczycielowi możliwość 'Nagradzania' 
Uczniów za dobre zachowanie. Podczas lekcji Nauczyciel może 

przyznawać poszczególnym Uczniom Nagrody w postaci Gwiazdy, co 
można śledzić na głównym pasku narzędzi . Liczbę Nagród, które 
otrzymał dany Uczeń można przeglądać przez najechanie myszką na 
ikonę Ucznia w trybie Widoku Zwykłego. 
 

Uwaga: Aby skorzystać z tej funkcji należy łączyć pasek narzędzi 
Ucznia. 

 

Przyznawanie Uczniom Nagród 

1. Wybierz wymaganego Ucznia w widoku Listy. 
2. Wybierz {Studenta} {Nagrody - Przydziel Nagrodę} z rozwijanego 

menu okna Sterowania. Lub kliknij Prawym przyciskiem myszki na 
oknie poszczególnego Ucznia i wybierz Nagroda - Przyznaj 
Nagrodę. 

3. Na pasku narzędzi Ucznia pojawi się gwiazda. 
 
Usuwanie Nagród 

1. Wybierz wymaganego Ucznia w widoku Listy. 
2. Wybierz {Studenta} {Nagrody - Usuń Nagrodę} z rozwijanego 

menu okna Sterowania. Lub kliknij Prawym przyciskiem myszki na 

okno danego Ucznia i wybierz Nagroda – Usunąć Nagrodę. 
3. Gwiazda zostanie usunięta z paska narzędzi Ucznia. 
 

Uwaga: Wszystkie Nagrody można usunąć z okna Ucznia, wybierając 
{Studenta} {[Nagrody - Usuń wszystkie Nagrody} z 
rozwijanego menu okna Sterowania. 
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KONFIGURACJA STANOWISKA ROBOCZEGO 

UCZNIA 

Klienci NetSupport School są konfigurowani przy zastosowaniu 
Konfiguratora Ucznia NetSupport School z Grupy Programu NetSupport 
School. Na komputerze klienta wejdź w menu start MS Windows, 
rozwiń  zakładkę NetSupport School, a następnie uruchom NetSupport 
School konfigurator 
 
Konfigurator Ucznia ma osiem opcji: -  

 
Ustawienia sieci  

Ustaw transport Sieci, którego Klient będzie wykorzystywać do 
komunikowania się z programem Kontroli. Musi być taki sam jak ten 
ustawiony przy Kontroli. 
 

Pomieszczenie 
Określ, gdzie podłączyć Klienta przy stosowaniu trybu Pomieszczenia. 
 
Bezpieczeństwo  
Ustaw hasła w celu ochrony konfiguracji i uniemożliwienia 
nieuprawnionego dostępu do stanowiska roboczego Klienta. 
 

Audio 
Ustaw Ustawienia audio dla Klienta. Zarówno Klient jak i stacje robocze 
Kontroli muszą mieć zainstalowany sprzęt Audio w celu wykorzystania 
właściwości Audio NetSupport School. 
 
Interfejs użytkownika 
Zindywidualizuj interfejs pomiędzy Klientem i Kontrolą. 

 
Zaawansowane 
Ustaw zindywidualizowaną nazwę Ucznia i zachowanie określonych 
właściwości zdalnego sterowania. 
 

Notatnik 

Zindywidualizuj ustawienia Notatnika Ucznia. 
 
Usługi terminalowe 
Pozwalają Ci na skonfigurowanie ustawień Serwera Terminala dla 
Ucznia. 
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Ustawienia sieci Ucznia  

Pozwalają Ci na ustawienie transportu Sieciowego dla Klienta. Musi być 
taki sam jak ten ustawiony przy Kontroli. 

 

TCP/IP 

Port 
Protokół TCP/IP wymaga przydzielenia numeru portu, poprzez który 
będą się komunikować aplikacje. Domyślny zarejestrowany port dla 
NetSupport School to 5405.  
 
Wyślij pakiety sygnalizujące aktywność 

Niektóre stosy TCP wysyłają pakiety sygnalizujące aktywność. W 
pewnych okolicznościach może być wskazane wyłączenie tej opcji. 
Przykładowo na linii ISDN, gdzie jest załadowany Klient TCP/IP, może 

wystąpić przejaw, gdzie linia ISDN jest inicjowana nieumyślnie. 
 
Zastosuj Serwer (Bramkę) nazwy i dołączalności 
Włącz tę opcję, jeśli chcesz, aby przy uruchomieniu bieżący adres IP 

Studenta był rejestrowany w ustalonym Serwerze komunikacyjnym 
NetSupport/Bramie. Kliknij  Konfiguracja i wpisz adres IP tego serwera 
wraz z odpowiednim kluczem zabezpieczającym. 
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Adres multicastu 

To jest adres multicastowy IP, na którym nasłuchuje Student. 
 

Uwagi· 

• Jeżeli używasz routerów, musisz upewnić się, że są one 
skonfigurowane do przekazywania danych przez ten port. 

• Zmiana portu może naruszyć inne aplikacje TCP/IP. 

 
Naciśnij [Test], aby sprawdzić, czy protokół jest prawidłowo 

zainstalowany na tym stanowisku roboczym. 
 

Ustawienia pomieszczenia Ucznia 

Pozwalają Ci na określenie ustawień pomieszczenia dla Uczniów 
podczas podłączania poprzez tryb Pomieszczenia. 

 

Ten komputer jest zawsze zlokalizowany w następującym 
pomieszczeniu:  
Jeżeli komputer zawsze znajduje się w tym samym pomieszczeniu, 
wybierz tę opcję i wprowadź wymagane pomieszczenie. 
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Jest to komputer mobilny i może być w jednym z następujących 

pomieszczeń: 
Wybierz tę opcję, jeśli komputer może być zlokalizowany w różnych 
pomieszczeniach, wprowadź wymagane pomieszczenia i oddziel każdą 
wartość przecinkiem. 
 
Jest to komputer mobilny i jego pomieszczenie zostanie 

wprowadzone ręcznie 
Wybierz tę opcję, jeśli komputer to komputer mobilny, Uczeń będzie 
wówczas miał możliwość wprowadzenia pomieszczenia ręczne z ikony 
Ucznia na pasku zadań. 
 

Wyświetl dostępne sale 
Zostanie wyświetlona lista dostępnych sal, pozwalająca 

Studentom na wybór tej, z którą chcą się połączyć. 
 

Uwaga: Jeżeli ikona Ucznia jest ukryta na pasku zadań, Uczeń może 
nadal wprowadzić ręcznie pomieszczenie poprzez setroom.exe. 
Ten plik znajduje się w folderze programu NetSupport School 
na urządzeniu Ucznia. 
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Ustawienia bezpieczeństwa Ucznia 

Ta karta właściwości służy do zaprogramowania bezpieczeństwa u 
Klienta. 

 

Bezpieczeństwo Ucznia 

Klucz bezpieczeństwa 
Ustanawia to klucz bezpieczeństwa, który musi być taki sam jak ten 
ustawiony w Kontroli, zanim Kontrola będzie mieć możliwość połączenia 
się. To ustawienie jest opcjonalne. Jeżeli nie ma tu ustawionego Klucza 
Bezpieczeństwa, może podłączyć się każda Kontrola, niezależnie od 
klucza bezpieczeństwa ustawionego w Kontroli. 
 

Włącz potwierdzenie użytkownika 

Jeśli jest włączone, sesja Zdalnego Sterowania nie może być rozpoczęta 
do chwili, gdy Klient potwierdzi, że akceptuje połączenie. 
 
Wyświetlaj dostosowywalny tekst 
Podczas podłączenia 

Wiadomość wpisana tutaj jest wyświetlana na urządzeniu Klienta, gdy 
łączy się Kontrola. 
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Podczas przeglądania 

Wiadomość wpisana tutaj jest wyświetlana na urządzeniu Klienta, gdy 
jest ono obserwowane przez Kontrolę. 
 
Ustawienia bezpieczeństwa konfiguratora 
Hasło konfiguratora 
W ramach dodatkowego poziomu bezpieczeństwa można skojarzyć hasło 

z Plikiem Konfiguracji. Zapobiega to nieuprawnionym zmianom 
konfiguracji tego Klienta. Gdy Konfigurator zostaje uruchomiony 
następnym razem, użytkownik musi wprowadzić wymagane hasło, zanim 
będzie mógł dokonać jakichkolwiek zmian w parametrach Klienta w Pliku 
Konfiguracji. Wybierz Ustaw w celu ustawienia hasła. 

 
Włącz powiadomienia użytkownika dla połączń z konsola 

techniczną (tylko dla instalacji modułu Nauczyciela) 
Jeśli włączone, Konsola techniczna nie będzie mogła połączyć się z 
komputerem nauczycielskim dopóki nauczyciel nie potwierdzi akceptacji 
łącza które ma być utworzone.  
 

Uwaga: Komputery nauczycielskie z systemem Windows XP 
automatycznie wysyłają żądanie potwierdzenia do 
użytkownika, należy aktywować a następnie dezaktywować tę 
opcję aby ją wyłączyć.  

 
Nie stosuj na tym komputerze centralnych zasad 
Żadne ograniczenia ustawione w Konsoli technicznej nie będą 
zastosowane na tym komputerze Studenta. 

 



NetSupport School 14.00 

289 

Ustawienia audio Ucznia 

Ustaw Ustawienia audio dla Klienta. Stanowiska robocze zarówno 
Klienta jak i Kontroli muszą mieć zainstalowany sprzęt Audio w celu 

wykorzystania właściwości Audio NetSupport School. 

 

Głośność 
Próg – czułość mikrofonu 
Mikrofon – głośność mikrofonu 
Głośnik – głośność głośników 
 
Podczep przyspieszenie Audio 

Ustawia poziom przyspieszenia sprzętu dla Uczniów. 
 
Nigdy 
Pozostawia pełny poziom przyspieszenia. 

 
Podczas podłączenia 

Podczas podłączenia poziom przyspieszenia zostanie przestawiony na 
podstawowy. 
 
Zawsze 
Poziom przyspieszenia zostanie przestawiony na podstawowy. 
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Ustawienia interfejsu użytkownika 

Ta karta właściwości jest wykorzystywana do dostosowania interfejsu 
pomiędzy Klientem a Kontrolą. 

 

Ikona Ucznia 

Tryb cichy 
Jeżeli to okno (a)dialogowe jest zaznaczone, nie będzie wskazania na 
stanowisku roboczym Klienta, że program Klienta jest załadowany. Jest 
to przydatne do uniemożliwiania Uczniom ręcznego usunięcia lub 
niewłaściwego wykorzystania w inny sposób programu Klienta. 
 

Poproś o pomoc 

Wyłącz Poproś o pomoc 

Uniemożliwia Użytkownikowi Klientowi zastosowanie funkcji Poproś o 
pomoc. 
 
Klawisze skrótu 

Są to klawisze, które Użytkownik i Klient będą musieli nacisnąć, by 

uzyskać dostęp do funkcji Poproś o pomoc. Domyślna opcja to ALT + 
LewySHIFT + PrawySHIFT. Należy zauważyć, że niektóre klawiatury nie 
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rozpoznają kombinacji trzech klawiszy, więc jeśli doświadczasz 

problemów, spróbuj zmienić na kombinację dwóch klawiszy. 

 
Pozycje menu 
Wyłącz Przyłącz klasę 
Uniemożliwia Klientowi zastosowanie funkcji Przyłącz klasę. 
 

Wyłącz Czat 
Uniemożliwia Klientowi zastosowanie funkcji Czatu. 
 
Wyłącz powtórki 
Uniemożliwia Klientowi otwarcie Plików Powtórkowych. 

 
Wyłącz Dziennik 

Wyłącza opcje Dziennika w ikonie Klienta NetSupport School na pasku 
zadań. Uczniowie nadal mogą mieć dostęp do Dziennika z paska 
narzędzi Ucznia. 
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Ustawienia zaawansowane Ucznia 

Ta karta właściwości umożliwia dalszą personalizację konfiguracji 
Klienta. Może być wykorzystywana zrozumiała nazwa Klienta zamiast 

nazwy urządzenia, lub też można określić specyficzny obraz do 
załadowania, gdy klawiatura i mysz Klienta są zablokowane, zamiast 
używać domyślnego NetSupport School. 

 

I dentyfikacja Ucznia 
Nazwa Ucznia 
Jest to nazwa, pod którą Klient  będzie znany w sieci do celów 
NetSupport School. Musi to być unikalna nazwa z maksymalnie 15 
znaków. 
 
Powinieneś spróbować wykorzystać praktyczną konwencję 

nazewnictwa, by pomóc sobie w identyfikacji, które stanowisko robocze 
jest które. 
 
Istotne jest również poprzedzenie każdej nazwy w grupie powiązanych 
Klientów tymi samymi kilkoma znakami, jako że ma to być 
wykorzystane, gdy Kontrola łączy, by ustanowić grupę roboczą. 
Przykładowo, możesz rozpocząć nazwę każdego stanowiska roboczego 

w tym samym pomieszczeniu prefiksem CLASS1_. Następnie 
skonfiguruj Kontrolę, żeby połączyć się z wszystkimi Klientami 
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zaczynającymi się od CLASS1_ zapobiegając przypadkowemu 

podłączeniu stanowisk roboczych Klientów poza tym pomieszczeniem i 
odbiorowi przez nie programu. 
 
Można zastosować gwiazdkę (*), aby spowodować, by nazwa Klienta 
była Nazwą Urządzenia (zwaną także nazwą Komputera). 
 

Uwaga: Chociaż wewnętrznie Kontrola łączy się z Klientami odnosząc 
się do ich Nazwy Klienta, użytkownik na stanowisku 
Kontrolnym może konfigurować program Kontrolny do 
wyświetlania innej nazwy. 

 

Podczas przeglądania 
Tryb cichy 

Umożliwia Kontroli podłączenie się i obserwację Klienta  bez jego 
wiedzy . Jeżeli tryb Cichy nie został wybrany, ikona ekranu i myszy 
Klientów będzie migotać, informując Klienta, że dokonano połączenia i 
jego ekran jest obserwowany. 
 
Wyślij fizyczne czcionki 
Kiedy Klient Windows wysyła jego ekran Kontroli, przekazuje 

informację o czcionce poprzez odwołanie, by obniżyć objętość 
przesyłanych danych. 

 
Kontrola odwołuje się do własnego wewnętrznego mapowania czcionek 
i wykorzystuje własną dopasowaną najbardziej do tej widocznej u 
Klienta. W większości przypadków, będzie dostępna ta sama czcionka 

zarówno dla Klienta jak i Kontroli i w ten sposób na ekranie pojawi się 
identyczny obraz. 
 
Jednak mogą zaistnieć przypadki, w których bliskie dopasowanie nie 
może być ustalone. W takich przypadkach oczekiwane jest, by Klient 
przesłał Kontroli pełne informacje, których wymaga ona do 
wyświetlenia danych w tej samej czcionce. 

 

Ustawienie tej opcji wymusza wysłanie tekstu TrueType jako glifu (tzn. 
kształty znaków), zamiast kodów znakowych. Gwarantuje to, że będą 
one wyświetlane prawidłowo na stanowisku Kontrolnym.  
 
Wpłynie to jednak na wydajność, zwłaszcza na liniach połączeniowych, 
i zwykle nie jest wymagane. 
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Tryb odczytu ekranu 

Priorytetową i najwydajniejszą metodą NetSupport School 
przechwytywania danych ekranu to podczepienie się do Sterownika 
Wideo obserwowanego stanowiska roboczego. Jednak mogą zaistnieć 
przypadki, w których ta metoda nie będzie działać, ponieważ pewne 
aplikacje obchodzą sterownik. W takiej sytuacji można włączyć tryb 
"przechwytywania danych ekranu", aby przechwycić obraz z ekranu. 

Chociaż będzie to mieć większy wpływ na sieć, przynajmniej zapewni 
dokładny obraz ekranu Klienta.  
 
Wydajność 
Rozmiar pamięci podręcznej 

Dane ekranu, które zostały ostatnio przesłane do Kontroli przez 
Klienta, zostają umieszczone w pamięci podręcznej w celu poprawienia 

wydajności. Większa pamięć podręczna poprawia wydajność kosztem 
użycia większej ilości pamięci zarówno u Klienta jak i Kontroli. 
 
Ustawienie tej opcji pozwala na dostosowanie rozmiaru pamięci 
podręcznej, aby uzyskać maksymalną efektywność. Klient i Kontrola 
używają pamięci tej samej wielkości, a używana jest najmniejsza 
wartość, dlatego należy ustawić ją zarówno u Klienta jak i w komputerze 

sterującym (Kontrola), aby uzyskać odpowiedni efekt. 
 

Opcja obrazu 
Plik obrazu 
Kiedy klawiatura i mysz Klienta są zablokowane, pojawia się na jego 
ekranie domyślny obraz, nss_lock_image.jpg. Alternatywnie być może 

wolisz określić obraz specyficzny dla Twojej organizacji. 
 

Uwaga: Jeśli nie ma być wyświetlany obraz, można wygasić ekran 
Studenta przy zablokowaniu. Wybierz {Widok}{Bieżące 

ustawienia – Interfejs użytkownika -  Student} z rozwijanego 
menu w oknie Kontroli i odznacz pole Pokaż obraz po 
zablokowaniu myszy i klawiatury. Automatycznie zostanie 
wybrane pole Wygaś ekran po zablokowaniu myszy i 

klawiatury. 

 
Włącz odtwarzanie DVD i wsparcie Direct 3D (Win XP i wyżej.) 
Na Windows XP i wyżej, NetSupport School wykorzystuje sterownik 
Microsoft Mirror Driver w celu uchwycenia danych ekranu dla sesji 
widoku. Niemniej jednak, podczas podczepienia pod Mirror Driver nie 

jest możliwe odtwarzanie DVD. Dlatego też, jeżeli potrzebujesz 
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możliwości odtwarzania DVD, NetSupport School zapewnia opcje, które 

ładują i usuwają Mirror Driver wedle wymagań. 
 
Z wyjątkiem czasu przeglądania 
Jeżeli jest zaznaczone, wsparcie DVD jest włączone ale zostanie 
wyłączone na czas trwania sesji Widoku w czasie, gdy Mirror Driver jest 
załadowany. 

 
Z wyjątkiem czasu podłączenia 
Jeżeli jest zaznaczone, wsparcie DVD jest zawieszone, podczas gdy 
trwa połączenie z Klientem. 

 

Ustawienia Notatnika Ucznia 

Przewidziany został Notatnik Ucznia umożliwiający przechowywanie 
kluczowych informacji z lekcji w przenośnym pliku PDF. Można 

zastosować te opcje w celu dostosowania ustawień Notatnika Ucznia.   

 

Marginesy (mm) 

Jeśli jest to wymagane, można wyregulować marginesy górny, dolny, 
lewy i prawy Dziennika. 
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Rozmiar strony 

Wybierz wymagany rozmiar strony Notatniku Ucznia. 
 
Rozmiar czcionki (punkty) 
Ustaw rozmiar czcionki do użycia w Notatniku. 
 
Jakość Jpeg (0-100) 

Pozwala Ci na ustawienie jakości obrazów w Notatniku, domyślnie jest 
ustawiona na 75. 
 
Folder Notatnika 
Określa, gdzie chcesz przechowywać Notatnik Ucznia. 

 

Ustawienia usług terminalowych Ucznia 

Tutaj możesz skonfigurować ustawienia Serwera Terminala Ucznia. 
 

Uwaga: Serwer Terminala oraz inni ciency klienci mogą nie być 
skonfigurowani do wykorzystania Serwera Nazwy i Połączeń 
NetSupport School. 

 

Ustawienia usług terminalowych 
Uruchom Ucznia w sesji Konsoli 
Odznaczenie tej opcji zatrzyma działanie Klienta w sesji Konsoli. 
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Uruchom Ucznia w sesji zdalnej 

Odznaczenie tej opcji zatrzyma działanie Klienta w sesji zdalnej. 
 

Uwaga: Powyższe dwie opcje nie są wspierane na Serwerze Windows 
MultiPoint 2011. 

 
Port bazowy 

Wprowadź wymagany numer portu bazowego, domyślna wartość to 
25405. 
 
Nazwa Ucznia 
Wprowadź wymaganą nazwę Ucznia, jeżeli nie wypełnisz, zostanie 

wyświetlony unikalny ID (domyślnie %Nazwa Klienta%). Po wpisaniu 
nazwy Ucznia musisz dołączyć przynajmniej jedną zmienną środowiskową 

np. %nazwakomputera%.  
 
Zastosuj plik wyszukiwania w celu wyznaczenia pomieszczenia 
Zaznaczenie tej opcji pozwala Ci na przydzielenie Uczniów do różnych 
pomieszczeń podczas podłączania poprzez tryb Pomieszczenia, musi być 
zastosowany "plik wyszukiwania", zawierający nazwę Ucznia i wymagane 
pomieszczenie. "Plik wyszukiwania" powinien być zapisany z 

rozszerzeniem .csv i powinien być w formacie "Identyfikator Ucznia" ” 
wartość pomieszczenia". 

 
Aby uzyskać pełne instrukcje, odwiedź naszą Bazę wiedzy i zobacz punkt 
Setting up NetSupport School to run in a Microsoft Terminal 
Server environment (Konfiguracja NetSupport School do pracy w 

środowisku Microsoft Terminal Server). 

https://kb.netsupportsoftware.com/knowledge-base/setting-up-netsupport-school-to-run-in-a-microsoft-terminal-server-environment/
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KONFIGURACJA STANOWISKA ROBOCZEGO 

NAUCZYCIELA 

Środki kontroli NetSupport School są konfigurowane przy zastosowaniu 
opcji {Konfiguracja} z {rozwiniętego menu okna Kontroli Szkoła}. 
 
Konfigurator Kontroli ma sześć opcji: -  

Opcje startowe  
Pozwalają Ci na określenie opcji uruchomienia dla nauczyciela , jak 
również ustawienie poziomu dostępu dla różnych trybów. 

 

Ustawienia sieciowe i sieci bezprzewodowej 
Służy do ustawiania transportu Sieci, którego będzie używać Kontrola 
do komunikowania się z programem Klienta. Musi być taki sam jak ten 
ustawiony przez Klienta. Można także ustawić nazwę i opis nauczyciela. 
 

Wybór Ucznia 
Służy do określenia trybu połączenia się z Uczniami, gdy uruchamia się 
program Nauczyciela. 
 
Wydajność 
Pozwala Ci na ustawienie niskiej szerokości pasma i ustawienia redukcji 
koloru do zmniejszenia ilości danych wysyłanych przez sieć przy opcji 

Widok lub Pokaż. 
 
NetSupport Protect 
Jeśli NetSupport Protect jest zainstalowany na komputerze Studenta, 
może się zdarzyć, ze będziemy musieli wyłączyć ochronę, aby móc 
kontynuować sesję zdalnego dostępu. 
 

Administrowanie 
Umożliwia Ci ustawienie dodatkowego hasła, jeżeli Opcje konfiguracji 
muszą być zabezpieczone, i stworzenie predefiniowanych profili 
Nauczycieli. 
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Opcje startowe Nauczyciela 

Użyj tych opcji do określenia opcji startowych oprogramowania Tutor. 

 

Przy uruchomieniu 
Pozwalają Ci na określenie trybu Zdalnej Kontroli do zastosowania. 
 
Rozpoczęcie obserwacji 
Jeżeli to okienko zostaje zaznaczone, gdy zostaje zainicjowana Kontrola, 
połączy się ze wszystkimi Klientami i natychmiast rozpocznie ich 

obserwację. Można wybrać tryb wyświetlania Studentów: Współdziel, 
Obserwuj, Kontroluj. 
 
Rozpoczęcie pokazywania  
Jeżeli to okienko zostaje zaznaczone, gdy zostaje zainicjowana 

Kontrola, połączy się ze wszystkimi Klientami i natychmiast rozpocznie 
pokazywanie im ekranu Kontroli. 

 
Rozpoczęcie skanowania w przedziale czasowym: 
Jeżeli to okienko zostaje zaznaczone, gdy zostaje zainicjowana 
Kontrola, połączy się ze wszystkimi Klientami i natychmiast rozpocznie 
ich skanowanie. 
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Wyświetl Kreator Klasy  

Jeżeli to okienko zostaje zaznaczone, przy uruchomieniu pojawi się 
Kreator Klasy. 
 
Co najlepiej określa Twoje środowisko? 
Wszyscy Twoi studenci są w środowisku cienkiego klienta 
MultiSeat 

W przypadku połączenia ze studentami w środowisku cienkiego klienta 
MultiSeat, w NetSupport School Tutor można wyświetlać tyko funkcje 
obsługiwane przez tych studentów. 
 
Wszyscy Twoi studenci używają Tabletów 

W przypadku łącznia się ze studentami korzystającymi z tabletów, 
NetSupport School Tutor może wyświetlać tylko funkcje, które są 

obsługiwane przez tych studentów.  
 
Wszyscy Twoi studenci używają Chromebooków 
Przy połączeniu ze Studentami używającymi Chromebooków, NetSupport 
School Tutor ma opcję wyświetlania tylko funkcji obsługiwanych przez 
urządzenia studenckie Chrome. 
 

Wszyscy Twoi studenci używają Windows 10S 
Jeżeli wszystkie urządzenia studenckie korzystają z Windows 10S, w 

NetSupport School Tutor można wyświetlać tyko funkcje obsługiwane 
przez te urządzenia. 
 
Wybór jednej z tych opcji daje dostęp do ograniczonej wersji NetSupport 

School Tutor. 
 

Uwaga: Przy każdej zmianie opcji jest wymagane powtórne 
uruchomienie NetSupport School Tutor. 
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Ograniczenia startowe oprogramowania Tutor  

Poziomy i restrykcje dostępu do właściwości NetSupport School można 
teraz określić przy uruchomieniu, co zapewnia ich wejście w życie, gdy 
tylko zostaje uruchomiony program Nauczyciela.  

 

Wstęga 
Ustaw poziom dostępu do Modułu Kontroli sieci WWW. 

   
Zastosuj globalne zasady 
Stosuje ograniczenia globalnej polityki, które zostały utworzone w 
Konsoli technicznej. 

  
Aplikacje 
Ustaw poziom dostępu do Modułu Kontroli Aplikacji. 

  
Zastosuj globalne zasady 
Stosuje ograniczenia globalnej polityki, które zostały utworzone w 
Konsoli technicznej. 
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Drukuj 

Wybierz poziom dostępu dla trybu Zarządzania Drukarką. 
  
Użyj globalnych zasad 
Stosuje ograniczenia globalnej polityki, które zostały utworzone w 
Konsoli technicznej. 
  

Urządzenia (CD/DVD /USB) 
Wybierz poziom dostępu dla trybu Kontroli Urządzenia. 
  
Użyj globalnych zasad 
Stosuje ograniczenia globalnej polityki, które zostały utworzone w 

Konsoli technicznej. 
 

Kamera internetowa 
Wybierz, czy umożliwiać, czy blokować dostęp do kamer internetowych na 
urządzeniach Studentów. 
 
Wpisywanie 
Wybierz, czy monitorować wykorzystanie klawiatury Uczniów w trybie 
Monitorowania Klawiatury. 

  
Audio 

Włącz monitorowanie Audio lub wycisz dźwięk na urządzeniach 
Uczniów. 
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Ustawienia sieciowe i sieci bezprzewodowej  

Jest to w pierwszej kolejności stosowane w celu ustawiania transportu 
Sieci, którego będzie używać Kontrola do komunikowania się z 

Klientami. Musi być taki sam jak ten ustawiony u Klientów. Można 
także ustawić nazwę i opis nauczyciela. 

 

Identyfikacja Nauczyciela 

Zastosuj te opcje, by spersonalizować konfigurację maszyn Nauczycieli. 
 
Nazwa 
Jest to nazwa, pod którą Nauczyciel będzie znany w sieci. Ustawienie 

jej na gwiazdkę ustawia domyślną nazwę urządzenia lub komputera.  
 
Opis 
Stosuje się to do dostarczenia opisu nauczyciela samemu programowi. 
Jest on wyświetlany na pasku Tytułu programu Klienta. 
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Ustawienia TCP/IP 

Połącz poprzez nazwę hosta (sieci DHCP/WINS) 
Z reguły Kontrola łączy się z Klientem poprzez Adres IP, a nie nazwę. 
W środowisku, które wykorzystuje DHCP (Protokół Dynamicznej 
Konfiguracji Hosta ), może to być niepożądane, jako że adres może 
zmienić się, gdy stanowisko robocze Klienta zostaje zrestartowane. 
Zaznaczenie tej opcji zmusza Kontrolę do połączenia się poprzez nazwę 

hosta. 
 
Port 
Protokół TCP/IP wymaga przydzielenia numeru portu, poprzez który 
będą się komunikować aplikacje. Domyślny zarejestrowany port dla 

NetSupport School to 5405.   
 

Uwaga: Jeżeli używasz routerów, musisz upewnić się, że są one 
skonfigurowane do przekazywania danych przez ten port. 

 
Uwzględnienie chromebooków 
NetSupport School obsługuje chromeboooki Google. Ta opcja uwzględnia 
chromebooki podczas wyszukiwania. 

 

Uwaga: Należy wpisać adres IP Serwera komunikacyjnego/Bramy oraz 
odpowiedni klucz zabezpieczający - kliknij Ustawienia. 

 
Zastosuj Serwer (Bramkę) nazwy i dołączalności 
Włącz tę opcję, jeśli chcesz szukać Studentów, których adresy IP są 
zarejestrowane w zdefiniowanym Serwerze komunikacyjnym 

NetSupport/Bramie. Aktualnie skonfigurowana opcja przeglądania 
podczas uruchomienia wciąż obowiązuje, jednak program Tutora, zamiast 
dokonać przeglądania sieci za pomocą UDP, będzie szukać Studentów 
spełniających dane kryteria poprzez serwer łączności. Kliknij Ustawienia 
i wpisz adres IP serwera łączności wraz z odpowiednim kluczem 
zabezpieczającym. 
 

Uwaga: Używając Serwera nazwy i łączności upewnij się, że jest 
wyłączona opcja Połącz wg. Nazwy hosta (DHCP/WINS). 

 
Przeglądanie 
Podsieci stosowane w trakcie przeglądania Uczniów 
Podczas pracy z siecią o wielu podsieciach lub adresach, trzeba 
skonfigurować Adresy Transmisji dla każdej efektywnej sieci. Kiedy 

wykonywane jest wyszukiwanie, wiadomości transmisji są przesyłane 
na te adresy. 
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Przyspiesz wyszukiwanie 

Zwiększa prędkość wyszukiwania i połączenia z Klientami, jest 
ustawione domyślnie. 
 

Uwaga: Ikona ostrzeżenia wskaże urządzenia, z którymi nie możesz 
połączyć się. Przesuń mysz nad ikonę, by wyświetlić 
przyczynę nieudanego połączenia. 

 
Ustawienia nadawania pokazu 
Włącz pokaz transmisji oraz dystrybucję plików  
Podczas pokazu oraz dystrybucji plików do Studentów, informacje/pliki 
ekranowe są kolejno wysyłane do każdego komputera Studenta. 

Włączenie Pokazu transmisji i Dystrybucji plików skutkuje 
jednoczesnym przesłaniem informacji ekranowych i plików do 

wszystkich komputerów. W pewnych środowiskach sieciowych, w 
których jest dostępne ograniczone pasmo oraz podczas transmisji do 
większej liczby komputerów, zapewnia to znaczne korzyści pod 
względem efektywności. 
 
Mimo zmniejszenia ogólnego ruchu sieciowego, generowanego przez 
NetSupport School, wykorzystanie tej właściwości będzie generować 

dodatkowe pakiety transmisji w Twojej sieci. Zaleca się konsultację z 
Twoim administratorem sieci przed użyciem tej opcji. 

 

Uwaga: Pokaz i Dystrybucja Plików mogą zostać wysłane za pomocą 
multicastu, a nie UDP/broadcastu. Oznacza to, że pakiet 
multicastu zostanie wysłany jedynie do maszyn zawartych w 
podanym adresie IP multicastu. Kliknij Użyj Multicast. 

 
Ustawienia 
Jeśli jest włączona Transmisja Pokazu i Dystrybucja Plików, wybierz tę 
opcję, aby ustawić adres multicastu lub transmisji. Pojawi się okno 
dialogowe Ustawienia Transmisji. Jeżeli wielu Nauczycieli próbuje 
wykorzystywać opcję UDP/Transmituj Audycję jednocześnie na tej 

samej podsieci, zaleca się, by każdy korzystał z unikalnego portu, aby 
uniknąć konfliktu. 
 
Sieć bezprzewodowa 
Zaznacz tę opcję w celu optymalizacji wydajności audycji w obrębie 
sieci bezprzewodowej. 
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Uwaga: NetSupport School automatycznie wykrywa połączonych 
bezprzewodowo Studentów i uruchamia tę opcję w celu 
poprawienia wydajności.  

 
Maksymalna przepustowość 
Kontroluje poziom danych, wysyłanych w sieci do danego 
bezprzewodowego punktu dostępowego. Domyślna szybkość transferu 

danych to 8 Mb/s; w razie potrzeby można to zmienić, stosownie do 
prędkości routera. 
 

Uwaga: Kiedy Tutor wykryje bezprzewodowych Studentów lub sam jest 

połączony bezprzewodowo, automatycznie zredukuje 
maksymalną ilość danych wyjściowych do ilości skonfigurowanej 
w Ustawieniach maksymalnej przepustowości - bez względu na 
to, czy przycisk wyboru sieci bezprzewodowej został 
zaznaczony. Nie ma możliwości wyłączenia tego zachowania. 

 
Zastosuj  
Otwiera podstawowe okno dialogowe Zastosuj NetSupport School, 
pozwalając na Zastosowanie oprogramowania Ucznia na PC w 
określonym pomieszczeniu. 
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Ustawienia wydajności Nauczyciela 

Pozwala Ci na ustawienie niskiej szerokości pasma i ustawień redukcji 
koloru do zmniejszenia ilości danych wysyłanych przez sieć. 

 

Ustawienia Wydajności 
Tryb niskiej szerokości pasma 
Ten tryb został zaprojektowany dla środowisk sieciowych, gdzie niskie 
wykorzystanie danych to priorytet. Gdy opcja jest aktywna, wydajność 
wideo zostaje zmniejszona, w celu ograniczenia aktywności sieciowej. 

 
Wybierz tryb z listy rozwijanej: Nigdy, Zawsze albo Bezprzewodowo. 
Opcja Bezprzewodowa automatycznie uruchomi tryb niskiej szerokości 

pasma, gdy zostaną wykryci studenci bezprzewodowi. 
 
Redukcja kolorów 
Widok 

Pozwala na wybór maksymalnej głębi kolorów podczas wyświetlania 
Studentów. Domyślnie będzie ustawione 256 kolorów (poziom wysoki). 
 
 
 



NetSupport School 14.00 

 

308 

Pokaz 

Pozwala wybrać maksymalną głębię kolorów podczas pokazu dla 
Studentów.  Domyślnie będzie ustawione 256 kolorów (poziom wysoki). 
 

Uwaga: Te opcje będą miały znikomy wpływ na wygląd podczas 
zdalnego wyświetlania lub pokazu aplikacji, ale mogą być 
widoczne przy wyświetlaniu bądź pokazie multimediów. 
Zazwyczaj powinno się zastosować te opcje jedynie 
w przypadku, kiedy wykorzystanie sieci stanowi priorytet. 

 

Ustawienia wyboru Nauczyciel – Uczeń 

Zastosuj te opcje, by wstępnie określić Uczniów, z którymi należy się 
połączyć, gdy program Nauczyciela zostaje uruchomiony, oraz w jakim 
trybie. 

Uwaga: Jeżeli skonfigurowano „Serwer komunikacyjny/Bramę 
NetSupport”, program Tutor użyje zarejestrowanych informacji 
zamiast przeszukiwania sieci. 
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Tryb pomieszczenia 

Połącz się z Uczniami w pomieszczeniu(ach) 
Umożliwia Ci połączenie się z urządzeniami w danym pomieszczeniu. 
Określ pomieszczenie, z którymi chcesz się połączyć.  Można wprowadzić 
kilka sal (należy oddzielić każdą wartość symbolem plusa); zostanie 
utworzona jedna klasa, zawierająca wymagane sale. 
 

Wybierz z listy Sali 
Pozwala wybierać z listy Sale do połączeń podczas uruchomienia. Wpisz 
wymagane sale, oddzielając każdą wartość przecinkiem. 
 
Okno zachęty przy uruchomieniu 

Zostaniesz poproszony o określenie pomieszczenia, gdy program 
Nauczyciela zostanie uruchomiony. 

 
Przyjmij Uczniów korzystających z roamingu 
Umożliwia Uczniom korzystającym z roamingu połączenie się z Twoim 
pomieszczeniem. 
 

Uwaga: Ustawienia pomieszczenia mogą być skonfigurowane po stronie 
Ucznia w Konfiguratorze Ucznia NetSupport School.  

 
Tryb wyszukiwania 

Przeglądaj i połącz się z Uczniami z nazwami zaczynającymi się od 
Jeżeli ten kwadrat jest zaznaczony, NetSupport School będzie przeglądał i 
natychmiast łączył się ze wszystkimi Klientami z nazwami zaczynającymi 
się od prefiksu ustawionego w oknie dialogowym.  

 
Tryb stałej listy 
Połącz się z listą Uczniów 
Łącz się ze stałą listą komputerów Studentów według nazw urządzeń. 
 
To jest lista nazw użytkowników Studentów 
Wybierz tę opcję, jeżeli łączysz się z listą nazw użytkowników Studentów. 

 

Uwaga: Listę nazw studenckich urządzeń/użytkowników można utworzyć 
w kreatorze Klasy. 

 
Tryb SIS 
Connect to SIS (Połącz z SIS) 
Pozwala na połączenie z danymi SIS. Aby można było korzystać z tej 

metody łączności, serwer komunikacyjny NetSupport musi być 
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zsynchronizowany z OneRoster/Google Classroom. Po nawiązaniu 

połączenia należy wybrać odpowiednią nazwę szkoły z rozwijanej listy. 
 

Uwagi: 

• Jeżeli odpowiedni Klienci nie zostaną znalezieni, powodem może być 
to, że NetSupport School nie został skonfigurowany do przeglądania 
wymaganych Sieci. Patrz Konfiguracja NetSupport School do 
przeglądania podsieci w celu uzyskania większej ilości informacji. 

• W przypadku łączenia ze Studentani przez Serwer Nazwy i Łączności 
w trybie Sali, konieczne jest ustawienie ustawień Serwera Nazwy i 
Łączności  na Tutorze, zarówno w Konfiguratorze Tutora, jak 
i  Studenta. 
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NetSupport Protect 

NetSupport Protect, program zabezpieczający komputery, uzupełnia 
zakres funkcjonalności NetSupport School o ochronę systemu 

operacyjnego Windows® oraz komputerów przed niepożądanymi lub 
szkodliwymi zmianami. 

Jeśli NetSupport Protect jest zainstalowany na komputerze Studenta, 
może się zdarzyć, ze będziemy musieli wyłączyć ochronę, aby móc 
kontynuować sesję zdalnego dostępu. 

Aby wyłączyć NetSupport Protect, należy wybrać 
{Szkoła}{Konfiguracja – NetSupport Protect} z paska menu okna 

sterowania. 

 

Wyłączenie NetSupport Protect 

Możemy zdecydować, czy chcemy wyłączyć ochronę podczas 
podłączania do Studenta, czy też dopiero w czasie podglądu. 
 
Zabezpieczenia 
Konfiguracja NetSupport Protect powinna być chroniona hasłem 
Administratora. Trzeba je podać tutaj, by potwierdzić prawa do 
wyłączenia ochrony komputera. 
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Administracja Nauczyciela - Ustawienia 

Zabezpieczenia 

Zabezpiecz konfigurację 
Konfiguracja Kontroli może być zabezpieczona poprzez ustawienie 
hasła. Działa ono niezależnie od Hasła Kontroli, jeśli zostało ustawione.   

 

Zaznacz kwadrat Zabezpiecz, by ustawić hasło.  
 
Za każdym razem, gdy użytkownik Kontroli chce dokonać kolejnych 
zmian konfiguracji, zostanie zapytany o hasło. 
 

Opcje 

Hasło 
Ustawienie hasła oznacza, że następnym razem, gdy program Kontroli 
jest uruchamiany, użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie 

hasła. Jeśli nie wprowadzi on prawidłowego hasła, nie będzie w stanie 
rozpocząć pracy z Kontrolą.  
 
Klucz bezpieczeństwa 
Można ustawić klucz bezpieczeństwa, który zapewnia, że tylko Środki 
Kontroli i Klienci ze zgodnymi kluczami są w stanie się połączyć. 
Ustawienie gwiazdki ustawia domyślny klucz bezpieczeństwa, taki sam 

jak numer seryjny. Należy zauważyć, że musi on być ustawiony 
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zarówno po stronie Kontroli jak i Klienta. Jeżeli klucz bezpieczeństwa 

został tu ustawiony, Kontrola połączy się tylko z Klientami z takim 
samym kluczem bezpieczeństwa bądź nie mającymi klucza. 
 
Przekieruj URL 
Pozwalają Ci na określenie URL, do którego zostaną skierowani 
Uczniowie, jeżeli spróbują uzyskać dostęp do stron WWW o 

ograniczonym dostępie. 
 
Wspólne dane 
Zaznaczenie tej opcji pozwala Ci na podzielenie się plikami danych z 
innymi użytkownikami. 

 
Domyślnie przy nowej instalacji ta opcja będzie wyłączona.  

 
Domyślnie przy podwyższaniu standardu ta opcja będzie włączona. 
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Administracja Nauczyciela  - Profile  

 

Po utworzeniu, na przykład, zaakceptowanej lub ograniczonej listy 
stron internetowych i aplikacji, można dodać pliki zawierające te 

informacje do Profilu Nauczyciela. Przy wejściu do programu 

Nauczyciela, użytkownik po prostu wybiera wymagany profil, by 
załadować predefiniowane ustawienia. 

Ta karta właściwości umożliwia Ci Dodanie, Edytowanie, lub Usunięcie 
Profili Nauczycieli. 

• Kliknij Dodaj, by utworzyć nowy Profil Nauczyciela. 

• Aby usunąć Profil, wybierz nazwę Profilu i kliknij Usuń. 

• Aby wybrać pliki do uwzględnienia w nowym lub istniejącym Profilu, 
wybierz nazwę Profilu i kliknij Edytuj. 

 
Kliknij Zmień, by uwzględnić odpowiednie pliki w Profilu Nauczyciela. 

 
Lokalizacje plików 

Plik aplikacji 
Zawiera informacje na temat zatwierdzonych i ograniczonych pakietów 
aplikacji. Domyślna nazwa pliku, NetSupport School.app. Patrz Moduł 
Kontroli Aplikacji w celu uzyskania większej ilości informacji o 
tworzeniu predefiniowanych list aplikacji zatwierdzonych lub 
ograniczonych. 
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Plik strony internetowej 

Zawiera informacje na temat zatwierdzonych i ograniczonych stron 
WWW. Domyślna nazwa pliku, NetSupport School.web. Patrz Moduł 
Kontroli Sieci WWW w celu uzyskania większej ilości informacji o 
tworzeniu predefiniowanych list zatwierdzonych lub ograniczonych 
stron internetowych. 
 

Plik ankiet 
Identyfikuje lokalizację przechowywanych Inspekcji Ucznia. Domyślna 
nazwa pliku, NetSupport School.sul. Patrz ankietowanie Uczniów w celu 
uzyskania większej ilości informacji.  
 

Plik rozmieszczenia 
Przechowuje pozycję maszyn Klientów, gdy pojawiają się w oknie 

Kontroli i, jeżeli jest to określone, obraz tła. Domyślna nazwa pliku 
LAYOUT.LYT. Patrz Praca z układami w klasach w celu uzyskania 
większej ilości informacji. 
 
Plik listy słów 
Zawiera informacje o docelowych i niewłaściwych słowach kluczach. 
Domyślna nazwa pliku NetSupport School.wdl. Patrz Monitorowanie 

klawiatury w celu uzyskania dalszych informacji. 
 

Lokalizacje folderów 
Folder raportów z konsoli testów 
Określ miejsce do przechowywania wyników testów. Jeżeli zostanie 
pozostawione puste, raporty będą domyślnie kierowane do \NetSupport 

School\NetSupport School\tests\reports. 
 
Folder Egzaminów konsoli testów 
Określ miejsce do przechowywania Egzaminów.  
 
Folder Listy Klasowej 
Określ miejsce do przechowywania Listy Klasowej. 

 

Folder Dziennika 
Określ miejsce przechowywania Notatników Uczniów. 
 
Folder nagrań Audio 
Określ miejsce przechowywania nagrań Audio. 
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Zaawansowane 

Predefiniowane listy Klientów i Grup można też zawrzeć w Profilu 
Nauczyciela ale nie jest to włączone domyślnie. Przed zdecydowaniem 

o zastosowaniu ich w Profilu, uwzględnij bieżący sposób wyszukiwania 
Uczniów przy uruchamianiu, gdyż być może nie chcesz tego 
unieważnić. 
 
Plik Klientów 
Zawiera wykaz znanych maszyn Klientów, z którymi program Nauczyciela 

próbuje połączyć się podczas ładowania. Domyślna nazwa pliku 
CLIENT.NSS. Zobacz Listy klas, aby uzyskać więcej informacji. 
 

Plik Grupy 
Zawiera szczegóły wszelkich Grup Klientów, które zostały utworzone. 
Domyślna nazwa pliku GROUP.NSS. Patrz Praca z Grupami w celu 
uzyskania większej ilości informacji. 

 
Zastosuj wspólne pliki danych 
Zaznaczenie tej opcji pozwala Ci na podzielenie się danymi z innymi 
użytkownikami. 
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REGULOWANIE USTAWIEŃ KONFIGURACJI 

NetSupport School zapewnia szereg opcji, umożliwiając Ci dopasowanie 
każdej sesji Zdalnego Sterowania w celu spełnienia określonych 
wymagań i warunków. 
 

Nauczyciel ma możliwość zastosowania ustawień globalnie [dla całej 
grupy] lub, w niektórych przypadkach, na indywidualnym poziomie 
Ucznia. 
 
W celu dostosowania globalnych ustawień konfiguracji  
1. Z okna Kontroli paska menu, wybierz: {Widok} {Aktualne 

ustawienia}. 
2. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia, wybierz odpowiednią opcję; 
 

Zdalne sterowanie 
Widok  
Klawiatura/mysz  
Pliki powtórkowe  

Audio  
Transfer plików  
Interfejs użytkownika  
Nauczyciel 
Uczeń 

Tutor Assistant 
Liderzy Grupy  

Pasek narzędzi ucznia 
Notatnik 
Pokazu 

 
3. Skonfiguruj opcje, by były włączone lub wyłączone. 
4. Kliknij OK, gdy skończysz. Wybrane ustawienia dotyczyć będą 

wszystkich Klientów i zostaną automatycznie zapisane dla 
przyszłych sesji Kontroli.  

 

Konfiguracja ustawień dla Klientów indywidualnych 
Ustawienia Widok, Klawiatura/Mysz, Pliki powtórek oraz Audio można 
indywidualnie dostosować do poszczególnych Studentów.  Przykładowo, w 
przypadku jednego Klienta możesz chcieć wykorzystać kompresję, 

ponieważ jest na wolnym połączeniu, ale w przypadku innego możesz 
chcieć wyłączyć kompresję. 
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W celu dostosowania ustawień dla Klientów indywidualnych 

1. Widok wymaganego Klienta. 
2. Wybierz {Widok} {Ustawienia Klienta} z rozwiniętego menu okna 

Widoku. 
3. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia, wybierz odpowiednią opcję, 

Widok, Klawiatura/mysz, Pliki powtórkowe lub Audio. 
4. Skonfiguruj opcje, by były włączone lub wyłączone podczas sesji 

Widoku. 
 

Uwaga: Jeżeli chcesz zmienić Ustawienia trwale, sprawdź okno 
dialogowe "Aktualizacja konfiguracji NetSupport School". 
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Ustawienia widoku Nauczyciela 

Ta karta właściwości zapewnia opcje konfiguracji przeglądania 
stanowisk roboczych Klienta. 

 
Ustawienia widoku mogą być skonfigurowane na dwa sposoby: 
 
1. Aby zastosować ustawienia dla wszystkich sesji Klienta, wybierz: 

{Widok} {aktualne ustawienia - Widok} z rozwijanego menu okna 
Kontroli.  

2. Aby zastosować ustawienia dla pojedynczej sesji Widoku Klienta, 

włącz Widok Klienta i wybierz {Widok} {Ustawienia Klienta - 

Widok} z rozwiniętego menu okna Widoku. 

 

Zwięzły opis dostępnych opcji: 
Klawiatura BIOS 

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że Kontrola emuluje wciśnięcia 
klawiszy po stronie klienta, na poziomie BIOS zamiast na poziomie 
sprzętu. Należy użyć tej opcji, jeśli aplikacja u Klienta nie wydaje się 
prawidłowo przyjmować wciśnięcia klawiszy z Kontroli. Korzystaj z tej 
opcji tylko, jeżeli doświadczasz problemów z domyślną opcją 
niskopoziomowej Klawiatury. 
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Potwierdź tryb pełnoekranowy 

Kiedy to okienko jest zaznaczone, zostaniesz poproszony o 
potwierdzenie przełączenia w tryb pełnego ekranu. 
 
Pełny ekran 
Zaznaczenie tej opcji zmusi Kontrolę do obserwacji Klienta w trybie 
pełnego ekranu zamiast w trybie okienkowym. Niedostępne w 

standardowym NetSupport School. 
 
Dopasuj 
Zaznacz tę opcję jeśli chcesz, by zawartość okna widoku była 
automatycznie zmniejszana tak, aby zmieścić się w ramce o 

regulowanym rozmiarze.  
 

Rozłączenie przy zamknięciu 
Zaznacz tę opcję, by odłączyć się od Klienta, gdy okno Widoku zostaje 
zamknięte. 
 
Tryb odczytu ekranu 
Priorytetową i najwydajniejszą metodą NetSupport School 
przechwytywania danych ekranu to podczepienie się do Sterownika 

Wideo obserwowanego stanowiska roboczego. Jednak mogą zaistnieć 
przypadki, w których ta metoda nie będzie działać, ponieważ pewne 

aplikacje obchodzą sterownik. W takiej sytuacji można włączyć tryb 
"przechwytywania danych ekranu", aby przechwycić obraz z ekranu. 
Chociaż będzie to mieć większy wpływ na sieć, przynajmniej zapewni 
dokładny obraz ekranu Klienta.  

 
Suwaki przewijania 
Można wyłączyć paski przewijania w oknach widoku zaznaczając tę 
opcję. Jest ona przydatna w sytuacji użycia automatycznego 
przewijania, jako że uzyskujesz trochę dodatkowego obszaru 
roboczego. 
 

Użyj kompresji 

Zaznacz to okienko w celu umożliwienia kompresji podczas obserwacji 
ekranu Klienta. Stan tego okienka wyboru jest także odzwierciedlony w 
Zakładce Ogólnej. 
 
Tło pulpitu 
Zaznacz to okienko, jeśli chcesz, by była widoczna Tapeta Klienta 

podczas przeglądania. Z reguły ta opcja jest wyłączona w celu 
poprawienia wydajności, dlatego należy oczekiwać zmiany prędkości 
aktualizacji ekranu, wybierając tę opcję. 
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Wygaś ekran klienta 

Umożliwia to Kontroli oczyszczenie ekranu Klienta w którymkolwiek z 
trybów widoku. 
 

Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna u Studentów korzystających z 
systemu Windows 8 lub wyższej. 

 

Pomiń wideo 
Wydajność przeglądania Kontroli może zostać skonfigurowana przy 
użyciu Przeskakiwania Wideo. Program Kontroli nie wyświetli 
aktualizacji ekranu Klienta, jeżeli zostaje wykonana kolejna 
aktualizacja obszaru ekranu. Odznaczenie okienka spowoduje, że 

wszystkie aktualizacje ekranu Klienta będą widoczne na stanowisku 
Kontrolnym. 

 
Automatyczny schowek 
Kiedy jest włączony, zapewnia najszybszą metodę kopiowania danych. 
Zastosuj skrót klawiszowy (Ctrl-C i Ctrl-V) w celu automatycznego 
skopiowania do i ze schowka zarówno na urządzeniach Nauczyciela jak 
i Ucznia. 
 

Tryb domyślny  
Podczas obserwacji Klienta, domyślnie rozpoczynasz obserwację w 

trybie dzielenia. Jeżeli wolisz rozpocząć obserwację w inny sposób, 
zmień styl z dostarczonej listy. 
 
Rozmiar pamięci cache 

Kontrola NetSupport School zawiera pamięć podręczną, aby pomóc 
poprawić ogólne wyniki. Rozmiary pamięci podręcznej znajdują się w 
zakresie od 256KB do 16Mb a oddzielna pamięć podręczna jest 
przydzielana do każdego połączenia z Klientem. Jeżeli używasz aplikacji 
po stronie klienta, wykorzystującą dużych ilości dużych bitmap, zwiększ 
rozmiar pamięci podręcznej, by poprawić wydajność. 
 

Maks. liczba kolorów 

Gdy łączysz się z Klientem, możesz ograniczyć głębokość kolorów, 
które są wysyłane. Jest to wykonywane w celu zmniejszenia wielkości 
ruchu między Klientem i Kontrolą.  
 
Zmień czcionkę DOS 
Należy użyć tego okna dialogowego, aby wybrać czcionkę do 

wykorzystania podczas wyświetlania ekranów DOS. Będzie to opcja 
Klientów Windows używających pełnoekranowych okienek DOS. 
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Windows korzysta z zestawu znaków graficznych do wyświetlania 

Ekranów DOS. Im wyższa rozdzielczość, której używasz z Windowsem, 
tym większe rozmiary czcionek będziesz musiał ustawić, by uzyskać 
dokładne odwzorowanie ekranu DOS. 
 
Zmień czcionkę japońską 
Należy użyć tego okna dialogowego, aby wybrać czcionkę do 

wykorzystania podczas wyświetlania japońskich ekranów DOS. 

 

Ustawienia klawiatury/myszy Nauczyciela 

 

Układ klawiatury 
Klawiatura Międzynarodowa 
Podczas sesji widoku Tutor korzysta z międzynarodowego układu 
klawiatury. 

 
Aby ustawić inny układ klawiatury Tutora podczas widoku, wybierz 
pożądany układ z rozwijanej listy. Układy te mapują klawisze Kontroli z 

klawiszami urządzenia klienta. Jeżeli zarówno Klient jak i Kontrola 
używają tego samego układu klawiatury, należy wybrać z listy Klawiatura 
niemapowana. 
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Klawisze aktywne 

Podczas obserwacji Klienta w trybie pełnego ekranu, klawisze skrótu 
zapewniają sposób powrotu do ewentualnie ukrytego interfejsu 
użytkownika. Jeżeli rozdzielczość ekranu Klienta jest mniejsza niż 
Kontroli, możesz po prostu kliknąć przycisk myszy poza oknem widoku 
w celu zatrzymania przeglądania i wyświetlenia okna widoku ponownie. 
Zaznacz okienka w tej grupie w celu ustalenia klawiszy, które są 

wykorzystywane jako Klawisze Skrótu. 
 
Prędkość automatycznego przewijania – auto przewijanie 
Podczas obserwacji ekranu Klienta, Kontrola może automatycznie 
przewijać zawartość, gdy mysz przysuwa się blisko krawędzi okna. 

Regulowanie kontrolki przesuwania ustawia prędkość, przy której widok 
jest przewijany, od zerowej do bardzo szybkiej. 

 
Opóźnienie przewijania 
Kiedy automatyczne przewijanie jest włączone, można zmienić 
opóźnienie przed aktywowaniem przewijania. Jeśli chcesz, by widok był 
przewijany, gdy tylko mysz znajduje się na krawędzi ekranu, należy 
przesunąć suwak w kierunku Min. Jeżeli wolisz dłuższe opóźnienie 
przed wystąpieniem efektu automatycznego przewijania, należy 

przesunąć suwak w kierunku Maks.  
 

Opóźnienie myszy 
Regulowanie opóźnienia myszy pozwala Ci na obniżenie tempa, przy 
którym aktualizacje myszy są wysyłane z Kontroli do Klienta podczas 
kontroli lub współdzielenia. Przesuń kontrolkę suwaka w kierunku 

Ciągłe w celu zmniejszenia tempa i zachowania szerokości pasma lub w 
kierunku Min w celu uzyskania najlepszej reakcji myszy. Jest to 
przydatne przy połączeniu lub bardzo wolnych sieciach. 
 
Wyłącz synchronizację Num Lock 
Zaznacz tę opcję podczas używania laptopa jako urządzenia 
kontrolnego, aby upewnić się, że zachowanie klawiatury odpowiada 

zachowaniu standardowej maszyny desktopowej.  
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Ustawienia plików powtórkowych 

Właściwość Pliki Powtórkowe umożliwia Nauczycielowi nagranie i 
odtworzenie aktywności ekranowej, która zachodzi na stanowisku 

roboczym Ucznia, podczas gdy jest ono zdalnie 
kontrolowane/przeglądane. 

 

Zapisz Pliki Powtórkowe 
Zaznacz tę opcję w celu umożliwienia zapisu Plików Powtórkowych. Pliki 

Powtórkowe zostaną utworzone za każdym razem, gdy Nauczyciel otwiera 
sesję Widoku na dowolnym urządzeniu Ucznia. 
 
Dołącz Audio 
Oprócz aktywności ekranu, myszy i klawiatury, jeżeli stanowisko robocze 
jest skonfigurowane na Audio, można zarejestrować wszelką narrację 

mikrofonową Nauczyciela.  

 

Uwaga: Dźwięki desktopowe, muzyka nie mogą być zapisane. 

 
Oznacz pliki nazwą klienta 
Aby zidentyfikować każdy plik powtórkowy, nazwy plików są opatrzone 
Nazwą Klienta oraz datą/czasem zapisu. Alternatywnie, poprzez 

odznaczenie tego kwadratu, pliki zostaną nazwane kolejno w formacie 
00000001.rpf itp.  
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W katalogu 

Określ, gdzie Pliki Powtórkowe powinny być przechowywane. 
 

Ustawienia audio 

Ta karta właściwości zapewnia opcje konfiguracji użycia wsparcia 
Audio. 

 

Ustawienia Audio mogą być skonfigurowane na dwa sposoby: 
1. Aby zastosować ustawienia dla wszystkich sesji Klienta, wybierz: 

{Widok} {Ustawienia bieżące-Audio} z rozwiniętego menu okna 

Kontroli.  
2. Aby zastosować ustawienia dla pojedynczej sesji Klienta, Zobacz 

Klienta i wybierz z paska menu {Widok} {Ustawienia Klienta-
Audio}. 

 
Głośność 

Próg – czułość mikrofonu 

Mikrofon – głośność mikrofonu 
Głośnik – głośność głośników 
 
Test 
Zaznacz to okienko w celu sprawdzenia wszystkich powyższych 
ustawień. 
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Włącz 

Wł. - Włącz Audio. 
Wył. - Wyłącz Audio. 
Mów - Przełącz Kontrolę Audio tylko na funkcję Mów [tylko nadawanie]. 
Słuchaj - Przełącz Kontrolę Audio tylko na funkcję Słuchaj [tylko 
nasłuch]. 
 

Wybieranie przycisków Zmiana formatu transmisji pozwala zmieniać 
format transmisji. Stosuj wyłącznie poziom potrzebny Ci do uzyskania 
dopuszczalnej jakości. Ustawienia wysokiej jakości mogą wpływać na 
wydajność aktualizacji ekranu. 
 

Ustawienia transferu plików Nauczyciela 

Możesz skonfigurować ustawienia transferu plików w NetSupport 
School. Z paska menu okna Kontroli Wybierz {Widok} {Aktualne 
ustawienia - Transfer plików}. Tutaj można zmieniać sposób, w jaki 
informacje są wyświetlane, i ustawić właściwości bezpieczeństwa, takie 

jak potwierdzenie przed wykonaniem niebezpiecznej operacji. 

 

Wyświetl Opcje 

Pokaż pliki systemowe/ukryte 
Zaznacz to okienko, aby wyświetlać wszystkie pliki z atrybutami 
systemowymi i ukrytymi. Domyślnie ta opcja jest niezaznaczona. 
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Pokaż szczegóły pliku 

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić wiele kolumn informacji dla każdego 
pliku na liście. Pokazują one rozmiar pliku, datę zmodyfikowania, atrybuty 
i krótką nazwę pliku. Można przełączać się pomiędzy tym stanem a 
stanem samej nazwy pliku przy pomocy przycisków stylu listy w 
interfejsie transferu plików użytkownika. 
 

Pozwala to na 
wyświetlanie większej ilości plików jednocześnie, niż przy wyświetlaniu 
szczegółów plików. Można przełączać się pomiędzy tym stanem a stanem 
szczegółów przy pomocy przycisków stylu listy w interfejsie transferu 
plików użytkownika. 

 
Potwierdź 

Podczas wykonywania potencjalnie groźnych operacji na plikach, takich 
jak usunięcie katalogu lub pliku, Kontrola może wyświetlać okno 
dialogowe Potwierdzenia. Pomaga to uniemożliwić przypadkową utratę 
danych. Jeżeli jesteś zaznajomiony z interfejsem użytkownika, możesz 
wyłączyć tę opcję, zgodnie z wymaganiami. Domyślnie wszystkie 
ustawienia potwierdzenia są wyłączone. 
 

Kopiuj folder 
Wymuś Potwierdzenie użytkownika przed skopiowaniem struktury folder. 

 
Usuń folder 
Wymuś potwierdzenie użytkownika przed usunięciem struktury folder. 
 

Zastąp plik 
Jeżeli jest to zaznaczone, wyświetla okno dialogowe potwierdzenia przed 
nadpisaniem istniejącego pliku. Jeśli jednak jest niezaznaczone, 
wiadomość potwierdzająca nadal będzie się pojawiać, gdy mają być 
nadpisane pliki systemowe/ukryte. 
 
Usuń plik 

Wyświetla okno dialogowe potwierdzenia przed usunięciem jednego lub 

więcej plików. 
 
Użyj Kosza do usuwania lokalnych plików (jeśli dostępne)  
Wszystkie usunięte pliki zostaną przeniesione do Kosza, opcja ta jest 
ustawiona domyślnie. 
 

Użyj kompresji 
Zaznacz to okienko w celu umożliwienia wykorzystania kompresji. 
Podczas komunikacji z Klientem, czy jest transfer Plików, sesja Widoku, 
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czy Czatu, przesyłane i otrzymywane dane będą skompresowane. Stanowi 

to także środek bezpieczeństwa, jako że dane będą także zaszyfrowane. 
 
Transfer plików delta 
Transfer plików delta poprawia wydajność przez pominięcie transferu 
informacji, które są niezmienione. Jeżeli przekazywany plik już istnieje w 
katalogu docelowym, zostanie zaktualizowana tylko zmieniona część 

pliku.  
 
Transfer plików delta jest domyślnie włączony. 
 
Priorytet (w trybie przeglądu) 

Podczas przekazywania plików i jednoczesnego przeglądania ekranów 
Klientów, jedna operacja wpływa na wydajność drugiej. Można ograniczyć 

priorytet operacji transferu Plików, aby poprawić przeglądanie i na 
odwrót. Przesuń kontrolkę w lewo w celu przyznania transferowi plików 
użytkownika wyższego priorytetu lub w prawo, by dać widokowi Klienta 
wyższy priorytet. Jeżeli nie obserwujesz Klienta, ustawienie to jest 
ignorowane. 
 
Automatyczne zamykanie okna podglądu postępu gdy kopiowanie 

zakończone 
Zamknij okno dialogowe postępu transferu plików automatycznie po 

zakończeniu transferu. Odznacz tę opcję jeśli chcesz by wynik transferu 
był widoczny. 
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Ustawienia interfejsu użytkownika Nauczyciela 

Zachowanie następujących opcji interfejsu może być dostosowane 
poprzez wybór {Widok} {aktualne ustawienia – Interfejs użytkownika 

–  Nauczyciel z rozwijanego menu okna Kontroli. 

 

Wyświetl nazwy użytkownika uczniów 
Zaznacz tę opcję w celu wyszukania i wyświetlenia nazwy logina 
Klienta w oknie Kontroli podczas dokonywania Rejestracji Ucznia. 
 
Zapamiętaj nazwy użytkownika /loginy Uczniów 
Zaznacz tę opcję w celu zachowania nazw użytkownika/loginów Ucznia 
na liście Znanych Klientów. 

 
Wyświetl zdjęcia Studenta z Google Classroom 
Jeżeli do konta uczniowskiego jest przypisane zdjęcie, podczas 
integracji z Google Classroom można zastąpić nim ikonę Studenta w 

konsoli nauczycielskiej. 
 
Rozłączanie w tle 

Jeżeli Klient niechcący odłączy się od Kontroli podczas sesji, pojawi się 
okno zachęty na urządzeniu Nauczyciela. Zaznacz tę opcję, aby 
wyłączyć to ostrzeżenie. 
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Automatyczne ponowne przyłączanie uczniów 

Gwarantuje, że urządzenia Uczniów automatycznie dołączą z powrotem 
do trwającej sesji zdalnej, jeżeli niechcący się oni odłączą. 
 
Na wyjściu  
Zapisz historię Studenta 
Zaznacz tę opcję w celu automatycznego zapisywania historii 

korzystania z Internetu, aplikacji, drukowania i pisania na klawiaturze 
w pliku CSV, gdy program Nauczyciela jest wyłączony. 
 
Zapisz historię aktywności online Studenta w Dzienniku Tutora  
Ta opcja automatycznie zapisuje historię aktywności online Studenta w 

Dzienniku Tutora, gdy Tutor jest zamknięty. 
 

Pokaż ikony zabronionych witryn 
Domyślnie dla zabronionych witryn jest wyświetlana ikona witryny. W 
przypadku wielu zabronionych witryn ikony można wyłączyć, aby nie 
nadużywać zasobów Windows Resources. 
 
Pokaż pasek narzędzi Nauczyciela przy zminimalizowaniu 
Gdy program Nauczyciela jest zminimalizowany, pasek narzędzi 

Nauczyciela zostanie wyświetlony, zapewniając dostęp do kluczowych 
właściwości NetSupport School. Odznacz tę opcję, aby to wyłączyć. 

 
Pokaż aktywne zadania druku  
Wyświetla wszelkie trwające drukowania we wszystkich widokach. 
 

Pokaż alert Studenta 
Studenci mogą wysłać alert z paska narzędzi Studenta; ikona Studenta 
zmieni kolor w Tutorze, w zależności od typu alertu. Ta opcja pozwala 
na wyświetlanie lub ukrywanie alertów. 
 
Pokaż stan połączenia bezprzewodowego i baterii 
Można wybrać wyświetlanie informacji o stanie połączenia 

bezprzewodowego i baterii oraz wyświetlanie tylko poziomu 

naładowania baterii, gdy jest on niższy niż 10%. 
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Ustawienia interfejsu użytkownika 

 

Pusty ekran w czasie zablokowania myszy i klawiatury  
Oczyszcza ekran Klienta, gdy jego klawiatura i mysz są zablokowane. 

Można także oczyścić ekran Klienta podczas przeglądania. 
 
Wyświetl obraz w czasie blokowania myszy i klawiatury  
Pokazuje pełnoekranowy obraz na ekranie klienta, gdy jego klawiatura i 
mysz są zablokowane. Domyślny obraz NetSupport School może być 
zastąpiony przez jeden z wybranych przez Ciebie poprzez ustawienie 
lokalizacji pliku w Konfiguratorze Klienta – okno dialogowe Ustawienia 

zaawansowane Ucznia. 
 
Wycisz dźwięk podczas blokady myszy/klawiatury lub 
wyciemnienia ekranu 
Dźwięk zostanie wyciszony u Studentów podczas blokady 

myszy/klawiatury lub wyciemnienia ekranów. 
 

Czat Student - Student 
Zaznacz tę opcję w celu umożliwienia Uczniom rozpoczęcia sesji Czatu 
Grupy z innymi podłączonymi Uczniami. 
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Blokuj/Odblokuj 

W przypadku stosowania funkcji Blokuj, mysz i klawiatura Uczniów są 
domyślnie zablokowane . Jednak mogą zaistnieć przypadki, w których 
nadal chcesz, by Uczeń mógł używać swojej myszy lub klawiatury.  
 
Zaznacz/odznacz odpowiednie okno(a)dialogowe wedle wymagań. 
 

Uwaga: Oba kwadraty muszą być zaznaczone, gdy stosowana jest opcja 
"Pusty ekran w czasie blokowania myszy i klawiatury".  

 

Ustawienia programu Tutor Assistant 

Konfiguracja ustawień NetSupport School Tutor Assistant. 

 

Nazwa/ID oprogramowania Tutor 
Nazwa, jaka pojawia się w programie Tutor Assistant. Wybór opcji 

Własna pozwala wpisać własną nazwę dla Tutora. 
 
Stan systemu 

Pokazuje aktualny stan systemu. Tutaj nożna uruchomić lub zatrzymać 
system. 
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Uruchom system przy uruchomieniu oprogramowania Tutor 

System uruchamia się automatycznie przy uruchomieniu 
oprogramowania Tutor. 
 
Aktualny adres sieciowy 
Adres sieciowy oprogramowania Tutor. 
 

Port połączenia 
Wpisz numer portu. Port domyślny to 37777. 
 
Hasło połączenia 
Wpisz hasło, przez które Tutor Assistant połączy się z programem 

Tutor. 
 

Pokaż hasło 
Wyświetla hasło połączenia. 
 
Autoryzowane programy Assistant 
Wymienia programy Tutor Assistant, które otrzymały zezwolenia na 
połączenie z oprogramowaniem Tutor. Tutaj można usunąć program 
Assistant lub cofnąć autoryzację. 

 
Programy Assistant oczekujące na autoryzację 

Wymienia programy Tutor Assistant, oczekujące na połączenie z 
oprogramowaniem Tutor. Kliknij Autoryzuj, aby zatwierdzić program 
Assistant. 
 

Automatyczna autoryzacja 
Programy Tutor Assistant są automatycznie autoryzowane po 
wprowadzeniu odpowiedniego hasła. 
 
Interaktywna autoryzacja 
Programy Tutor Assistant wymagają manualnej autoryzacji połączenia 
z oprogramowaniem Tutor. 
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Ustawienia lidera Grupy 

W trakcie pracy ze zdefiniowanymi Grupami Klientów, Kontrola może 
przypisać status "Lidera Grupy" do wybranego członka Grupy.   

 

Włącz Liderów grup 
Włącza funkcję Liderów grup. 
 
Pokaż wizualnie połączenia Liderów grup 
Mogą być wyświetlane wizualne połączenia Lidera Grupy, umożliwiając 
Ci łatwe dostrzeżenie zależności pomiędzy Liderem Grupy i jego 

Uczniami we wszystkich widokach.   
 
Wszystkie właściwości Lidera Grupy są domyślnie włączone ale mogą 
być usunięte poprzez odznaczenie odpowiedniego kwadratu. 
 
Funkcje 

Pozwala wybierać funkcje dostępne dla Lidera grupy. 
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Ustawienia paska narzędzi Ucznia 

Skonfiguruj ustawienia paska narzędzi Studenta. 

 

Włącz pasek narzędzi Studenta 
Włącza pasek narzędzi Studenta. 
 
Uczyń pasek zadań zawsze widocznym 
Pozwala zdecydować, czy pasek narzędzi ma być zawsze widoczny u góry 
ekranu Studenta, czy zostać automatycznie ukryty. 
 

Opcja paska narzędzi 
Wybierz opcje, które będą wyświetlone na pasku narzędzi Studenta. 
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Ustawienia Notatnika Nauczyciela 

Notatnik jest przeznaczony do umożliwienia przechowywania kluczowych 
informacji z lekcji w przenośnym pliku PDF. Można zastosować te opcje w 

celu dostosowania ustawień Notatnika przechowywanego u Nauczyciela. 
W celu dostosowania ustawień Notatnika Ucznia wybierz na pasku 
Start{Start}{Programy}{NetSupport School}{Konfigurator Ucznia 
NetSupport School - Notatnik}. W urządzeniach z systemem Windows 8, 
kliknij prawym przyciskiem myszy ekran startowy i wybierz opcję 
Wszystkie aplikacje, u dołu ekranu. Kliknij ikonę konfiguracji studenta 
NetSupport School. 

 

Włącz Notatnik Studentów 
Aktywuje Notatnik dla Uczniów.  
 
Włącz Notatnik Nauczyciela 

Jeśli jest włączona, kopia Notatnika będzie przechowywana dla 

Nauczyciela do wglądu.  
 
Ustawienia Nauczyciela  
Marginesy (mm) 
Jeśli jest to wymagane, można wyregulować marginesy górny, dolny, 
lewy i prawy Dziennika. 
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Rozmiar strony 

Wybierz wymagany rozmiar strony Notatniku Ucznia. 
 
Rozmiar czcionki (punkty) 
Ustaw rozmiar czcionki do użycia w Notatniku. 
 
Jakość Jpeg (0-100) 

Pozwala Ci na ustawienie jakości obrazów w Notatniku, domyślnie jest 
ustawiona na 75. 
 
Folder Notatnika 
Określa, gdzie chcesz przechowywać Notatnik Ucznia. 

 
Logo notatnika 

Pozwala dodać obraz, który pojawi się u góry Notatnika.
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Ustawienia pokazu 

Funkcja Pokaz pozwala wyświetlić ekran Tutora na wszystkich, 
wybranych lub na jednym ekranie Studenta. Tutaj można 
skonfigurować ustawienia dla Pokazu. 

 

Tryb odczytu obrazu 
Priorytetową i najwydajniejszą metodą NetSupport School 
przechwytywania danych ekranu to podczepienie się do Sterownika 

Wideo obserwowanego stanowiska roboczego. Jednak mogą zaistnieć 
przypadki, w których ta metoda nie będzie działać, ponieważ pewne 
aplikacje obchodzą sterownik. W takiej sytuacji można włączyć tryb 
"przechwytywania danych ekranu", aby przechwycić obraz z ekranu. 
Chociaż będzie to mieć większy wpływ na sieć, przynajmniej zapewni 
dokładny obraz ekranu Klienta. 

 
Maks. liczba kolorów 

Pozwala wybrać maksymalną głębię kolorów podczas pokazu dla 
Studentów.  Domyślnie będzie ustawione 256 kolorów (poziom 
wysoki). 
 
Pokaż aktywne Klawisze 

Aby zapewnić, że wszystkie działania wykonywane przez Sterowanie są 
widoczne dla Klientów podczas pokazu, możliwe jest włączenie 
wykorzystania Skrótów Klawiszowych. Wszelkie kombinacje klawiszowe 
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wykorzystywane przez Sterowanie, np. CTRL + V, zostaną pokazane w 

chmurce zarówno na ekranach Sterowania jaki i Klienta. 
 
Wyślij czcionki rzeczywiste 
W celu obniżenia ilości przesyłanych danych podczas wymiany tego 
typu informacji, NetSupport School przekazuje informacje czcionek 
przez odniesienie. Docelowe stanowisko robocze odniesie się do 

własnych wewnętrznych oznaczeń czcionek, aby znaleźć odpowiednie 
dopasowanie do tych, które zostały wysłane. W większości przypadków 
takie same czcionki będą dostępne, ale w przeciwnym przypadku 
można wysłać pełną informację. Zaznacz to okienko aby włączyć.  
 

Wyłącz u studenta obsługę dotykową podczas pokazu 
Jeśli Studenci używają urządzeń obsługujących dotyk, istnieje 

możliwość wyłączenia funkcji dotyku podczas Pokazu. 
 
Ogranicz dostępu do Internetu dla zatwierdzonych stron tylko 
podczas Pokazu 
Pozwala Nauczycielowi jedynie na uzyskanie dostępu do stron 
internetowych które są na Liście Zatwierdzonych Stron, 
uniemożliwiając wyświetlanie niewłaściwych stron internetowych 

Uczniom podczas Pokazu. 
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KONSOLA TECHNICZNA 

Rozwiązanie w zakresie zarządzania klasą nie sprowadza się tylko do 
zapewnienia właściwych narzędzi każdemu nauczycielowi. Równie 
ważne są narzędzia umożliwiające takie zarządzanie i konserwację 
komputerów w szkole, które sprawia, że są zawsze dostępne dla 

nauczycieli. Mając to na względzie, NetSupport School zapewnia 
również unikalną "Konsolę Techniczną", specjalnie zaprojektowaną dla 
Techników Laboratoryjnych i Zarządców Sieci.  
 
Konsola techniczna zapewnia jeden widok wszystkich komputerów w 
całej szkole, co pozwala technikom weryfikować zasoby urządzeń i 

oprogramowania, monitorować korzystanie z Internetu i aplikacji, 
stosować politykę „zawsze włączone” dla Internetu, aplikacji oraz 
drukowania, a także określać przepisy bezpieczeństwa, według których 
będą kontrolowane wszystkie komputery w szkole. 
 

Uwaga: Konsolę Techniczną można zainstalować wraz z innymi 
komponentami NetSupport School lub jako niezależny 
komponent. 
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Aby uruchomić Konsolę Techniczną, wybierz, {Start} {Programy} 

{NetSupport School} {Konsola Techniczna NetSupport School}.  W 
systemie Windows 8, kliknij ikonę konsoli technicznej NetSupport School 
na ekranie startowym. 
 
Gdy Konsola Techniczna będzie wczytywać się po raz pierwszy, pojawi 
się okno dialogowe Konfiguracja. Umożliwi to Sterowaniu określenie 

Klientów do połączenia podczas uruchamiania. Okno dialogowe nie 
pojawi się w kolejnych sesjach. 
 

Uwaga: Jeśli istnieje taka potrzeba, wiadomość może być wyświetlona 
na komputerze nauczycielskim, gdy połączenie jest 

nawiązane. Więcej szczegółów  w zakładce Bezpieczeństwo 
Ucznia. 

 
W widoku Listy można przeglądać podłączonych Klientów na dwa różne 
sposobów. Tryb Obrazu, wyświetla miniaturę podglądu ekranu Klienta, 
zapewniając szybki i łatwy sposób na monitorowanie aktywności. Tryb 
raportu - wyświetla informacje o komputerach Studentów, takie jak 
nazwa, adres IP, nazwa uzytkownika, platform Klienta, aktualny stan 
zabezpieczenia, ustawienia polityki, sala, bieżaca aplikacja oraz 

wzystkie witryny. 
 

Ikona wyświetlona obok nazwy Klienta w trybie Raportu zmienia się w 
zależności od stanu Klienta. Dostępne ikony: 
 
Szary PC = urządzenie jest wyłączone. 

Kolorowy PC = urządzenie jest włączone, brak połączonego Tutora. 
Zielony użytkownik = Tutor jest połączony (Klient jest w klasie). 
Niebieski użytkownik = Klient jest nauczycielem. 
 
Aby przełączać się pomiędzy widokami wybierz {Widoki} {Tryb 
Obrazu/Tryb Raportu} lub kliknij okno ikonę Widok na pasku narzędzi . 
 

Uwaga: Z Trybu Raportu można uruchomić i zamykać Aplikacje i 

Strony WWW Ucznia klikając prawym przyciskiem myszki na 
danej ikonie. 

 
Z paska stanu można zmienić rozmiar miniatur Klienta, używając 
wygodnego suwaka, zmienić okres odświeżania miniatur oraz 
automatycznie dostosować rozmiar wyświetlanych miniatur tak, aby 

pasował do okna. 
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Nauczycielowi zostaną wyświetlone inne ikony niż Uczniowi, co pozwoli 

na ich łatwe odróżnienie. Wyświetlany będzie także pasek połączeń 
przedstawiający łącze pomiędzy Nauczycielem a Uczniami. Można 
manualnie ustawić komputer, aby był wyświetlany jako Tutor; prawym 
przyciskiem myszy kliknij wybranego Klienta, a następnie kliknij opcję 
Właściwości. W zakładce Ogólne zaznacz pole To jest komputer 
nauczyciela. 

 
Konsola Techniczna obejmuje następujące główne funkcje Konsoli 
Nauczyciela NetSupport School: 
 
• Monitorowanie wszystkich komputerów w sieci szkolnej w 

pojedynczym widoku. 
• Monitorowanie użytkowania Aplikacji i Internetu na każdym 

komputerze Ucznia. 
• Transfer plików i folderów do wybranych lub wszystkich 

komputerów. 
• Grupowanie wszystkich komputerów pod względem klasy/fizycznej 

lokalizacji. 
• Zasoby Sprzętowe/Programowe. 
• Zapewnienie bezpośredniego wsparcia technicznego każdemu 

Nauczycielowi. 
• Zdalne Włączanie/Wyłączanie komputerów klasowych. 

• Zdalny Restart/Wylogowanie komputerów klasowych. 
• Automatycznie logowanie komputerów. 
• Wyświetlanie wszystkich Uczniów i Nauczycieli pod względem 

Klasy. 

• Zdalny przegląd indywidualnych ustawień bezpieczeństwa klienta 
NetSupport School. 

• Prowadzenie rozmowy z jednym lub wieloma Uczniami lub 
Nauczycielami. 

• Nadawanie wiadomości do grup bądź wszystkie użytkowników sieci  
kilka sekund. 

• Sprawować potężne Zdalne Sterowanie komputerem 1:1 względem 

dowolnego wybranego komputera. 

• Wyświetlanie stanu nośników pamięci USB we wszystkich 
komputerach Uczniów w czasie rzeczywistym. 

• Blokowanie/Odblokowywanie Klawiatury i myszy Uczniów. 
• Wykonywanie aplikacji w komputerach Uczniów. 
• Podgląd/konfiguracja zarządzania zasilaniem, aktualizacja Windows 

i ustawienia zabezpieczeń. 

• Edytuj rejestr zdalnego systemu.  
• Uruchom lokalny monit komendy ze zdalnego systemu na swoim 

komputerze.  
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• Uruchom okno PowerShell na wybranym Kliencie. 

• Automatyczne połączenie ze studentami/nauczycielami w trybie 
sali. 

• Możliwość zastosowania w skali całej szkoły „zawsze włączonych” 
ograniczeń korzystania z Internetu, aplikacji, USB, CD/DVD i 
drukarki. 

• Wygodny suwak do zmiany rozmiaru miniatur, ustawiania odstępu 

aktualizacji bądź automatycznego dostosowywania rozmiaru 
miniatur na pasku stanu.  

• Możliwość wyszukiwania Studentów według nazwy, urządzenia lub 
Sali. 

 

NetSupport School pozwala Nauczycielom zwrócić się o pomoc 
Techników Laboratoryjnych i Zarządców Sieci - upewnij się, że funkcja 

Pomoc dla Nauczyciela jest włączona - wybierz {Widok} {Zapewnij 
Pomoc dla Nauczyciela} z rozwijanego menu okna Sterowania. Na 
pasku narzędzi konsoli Nauczyciela zostanie wyświetlona ikona 'Uzyskaj 
Pomoc'. Kliknięcie ikony pozwala Tutorowi na czat lub wysłanie 
wiadomości bezpośrednio do Technika lub Menedżera sieci. 
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Urządzenia i oprogramowanie 

Dla wielu zespołów wsparcia istotną częścią procesu rozwiązania 
problemu jest znajomość nie tylko platformy działającej na stanowisku 
roboczym ale jej specyfikacji sprzętu i zainstalowanej aplikacji na 
stanowisku roboczym. Z tego powodu NetSupport School zapewnia 
narzędzia do dostarczenia pełnych zasobów zdalnego stanowiska 

roboczego. 
 
Oprócz skomplikowanej sprawozdawczości o rządzeniach/oprogram-
owaniu, gdzie jest zbieranych ponad 50 pozycji informacji w 
szczególności o sprzęcie lub środowisku komputera Klienta, możesz 

uzyskać informacje o aplikacjach w pamięci, zainstalowanym 
przemieszczaniu błędnych bloków, działających procesach i 

zainstalowanych usługach. 
 
Oprócz sprawozdawczości w czasie rzeczywistym, NetSupport School 
zapewnia również narzędzia, zezwolenia bezpieczeństwa, w celu 
umożliwienia Ci zdalnego zatrzymania i rozpoczęcia usług, zakończenia 
aplikacji i nie tylko. 
  

Uwaga: Zasoby są dostępne wyłącznie z Konsoli Technicznej. 

 

W celu uzyskania dostępu do zasobów Klienta 

1. Wybierz wymaganą ikonę Klient z widoku listy Konsola techniczna. 
2. Wyberz {Narzędzia}{Zasoby} z rozwijanego menu Konsoli 

technicznej. 

Lub  
Kliknij prawym przyciskiem na ikonę Klienta i wybierz Zasoby.  
Lub  
Kliknij ikonę Zasoby na pasku narzędzi. 

3. Pojawi się okno zasobów wybranego Klienta.  
  

Uwaga: Po zebraniu, różne zasoby Klienta są przechowywane lokalnie 
w katalogu programu NetSupport School, co oznacza, że nie 

musisz być podłączony do docelowego komputera, aby móc 
obserwować informacje w terminie późniejszym. Po prostu 

wybierz wymaganego Klienta z widoku Listy i wybierz opcję 
Zasoby. Jeżeli jednak następnie występuje potrzeba 
odświeżenia zasobów, należy połączyć się z docelowym 
komputerem. 
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Okno Zasobów 

Okno Zasobów jest podstawowym interfejsem służącym do uzyskiwania 
dostępu do bogactwa informacji zapewnianego przez funkcjonalność 
inwentarza NetSupport School. 

 

Okno jest zorganizowane następująco: 
 
Pasek Tytułu 

Wyświetla nazwę zdalnego komputera Ucznia, lub jeżeli Uczeń nie 
został wybrany, Lokalne urządzenie, którego zasoby systemowe są 
wyświetlane. 
 

Pasek Menu 
Zawiera grupę rozwijanych menu, które mogą być użyte do uzyskania 
dostępu do różnych narzędzi i funkcji konfiguracji. 
 
Pasek Narzędzi 
Pasek narzędzi zawiera skróty do wielu najczęściej wykorzystywanych 
zadań i narzędzi. Kliknięcie pojedynczej pozycji odsyła cię prosto do 

takiego zadania lub funkcji, eliminując konieczność korzystania z 

rozwijanych menu. Pozycjonowanie kursora ponad ikoną wyświetli 
zwięzły opis jej przeznaczenia. 
 
Zakładka Sprzęt 
Ponad 50 pozycji informacyjnych jest zebrane w szczególności o 

sprzęcie lub środowisku komputera Ucznia, zapewniając wszystkie 
kluczowe informacje konieczne do pomocy w błyskawicznym 
rozwiązywaniu problemów. 
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Zakładka Oprogramowanie 

Zapewnia pełny raport o zasobach oprogramowania dla każdego 
wybranego komputera Ucznia. Obejmuje nazwę każdego z 
zainstalowanych produktów, producenta, ikonę produktu, numer 
wersji, a nawet powiązany plik .exe. 
 
Zakładka Hot-Fix 

NetSupport School skanuje i sprawdza status jakichkolwiek "hot-fix", 
które zostały zainstalowane na wybranym na stanowisku roboczym 
Ucznia. ID hot fix jest wymienione wraz z jego statusem. Można 
znaleźć linki ID hot fix do odpowiedniej strony wsparcia Microsoft, 
gdzie można znaleźć informacje o poprawce. 

 
Podczas sprawdzenia statusu każdej poprawki, NetSupport School 

zwraca jedno z trzech wskazań: 
 

Potwierdza, że poprawka występuje na docelowym komputerze i 
jest aktualna. 

przewidywany plik może nie być obecny lub nie ma prawidłowej 
wersji. Zalecane jest zainstalowanie poprawki ponownie. 

NetSupport School nie był w stanie zgromadzić wymaganych 
informacji aby być w stanie zweryfikować status. 

 
Zakładka Aplikacje 
Proces wykrycia wykorzystuje nową technologię NetSupport School 

"intelliscan" aby zlokalizować obecnie działające aplikacje w docelowym 
systemie zamiast opierać się na systemowej opcji Dodaj/ Usuń Zapisy. 
Należy być podłączonym do docelowego komputera aby uzyskać 
informacje. Sterowanie może zdecydować się na zamknięcie wybranej 
aplikacji z listy, jeśli jest to wymagane. 
 
Zakładka Procesy 

Zapewnia listę procesów aktualnie działających w docelowym 

komputerze. Należy być podłączonym do docelowego komputera aby 
uzyskać informacje. Aby przeglądać w czasie rzeczywistym 
wzrosty/spadki danych, wybierz w menu plików opcję Monitorowanie 
zasobów. Sterowanie może zdecydować się na zamknięcie wybranego 
procesu z listy, jeśli jest to wymagane. 
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Zakładka Usługi  

Zapewnia listę usług aktualnie działających w docelowym komputerze. 
Jeżeli nie jest się podłączonym do Uczenia, zakładka ta nie będzie 
wyświetlana. Sterowanie może zatrzymywać i rozpoczynać usługi wedle 
potrzeb. 
 

Uwaga: Po zebraniu, różne zasoby Uczniów są przechowywane lokalnie w 
katalogu programu Szkoła NetSupport School co oznacza, że nie 
trzeba podłączać się do docelowego komputera aby móc 
przeglądać informacje w terminie późniejszym. Po prostu 
wybierz wymaganego Klienta z widoku Listy i wybierz opcję 

Zasoby. Jeżeli jednak następnie występuje potrzeba odświeżenia 

zasobów, należy połączyć się z docelowym komputerem. 



NetSupport School 14.00 

 

348 

Zarządzanie polityką 

Konsola techniczna pozwala tworzyć politykę ograniczeń do zastosowania 
w całej szkole. Zastosowana polityka pozostaje w mocy przez całą dobę.  
Ograniczenia wynikające z reguł mogą obejmować użytkowanie internetu 
i aplikacji, dostęp do USB oraz napędów CD/DVD, funkcji drukowania i 
kamer internetowych. 

 
W trybie Raport można przeglądać aktualne ograniczenia dla Klientów. 
Przesuwanie myszą przez ikony w kolumnie Polityka wyświetla dalsze 
informacje odnośnie aktualnej polityki. 
 

NetSupport School Tutor jest powiadamiany o wszelkich 
obowiązujących ograniczeniach. Ikona blokady jest wyświetlana obok 

odpowiedniej funkcji, aby poinformować o zastosowaniu centralnej 
polityki.   
 

Uwaga: Tutor może znieść ograniczenia centralnej polityki dla 
Studentów w ustawieniach opcji startowych NetSupport 
School Tutor. 
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Tworzenie polityki 

1. Wybierz {Zabezpieczenia}{Zarządzanie polityką} z rozwijanego 
menu Konsoli technicznej. 

2. Pojawia się dialog Zarządzanie polityką. 
3. Ustaw wymagane ograniczenia. 
 
Stosowanie polityki 

Politykę można zastosować do wszystkich połączonych maszyn. 
 

Uwaga: Komputery nauczycieli mogą nie być objęte ograniczeniami 
polityki. W Konsoli technicznej, w dialogu Ustawienia ogólne, 

zaznacz pole Nie stosuj polityki do komputerów nauczycieli. 

 
1. Wybierz Klientów, do których ma mieć zastosowanie polityka.     

 
Lub 
 
1. Przełącz widok Listy na tryb Raport. 
2. Prawym przyciskiem myszy kliknij kolumnę Polityka i wybierz opcję 

Zastosuj politykę. 
 

Wyczyść politykę 
Usuwa aktualną politykę u wybranych Klientów. 

 
1. Przełącz widok Listy na tryb Raport. 
2. Wybierz pożądanych Klientów. 
3. Prawym przyciskiem myszy kliknij kolumnę Polityka i wybierz opcję 

Wyczyść politykę. 
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Ustawienia zabezpieczające Klienta 

Konsola techniczna pozwala zobaczyć aktualny stan zabezpieczenia 
Klientów, modyfikować ustawienia zabezpieczające, takie jak zapora 
ogniowa, aktualizacje Windows itp. U Klientów, a także konfigurować 
ustawienia decydujące o tym, czy komputer jest bezpieczny. Jeżeli 
Klient spełnia warunki definiujące bezpieczny komputer, w trybie 

Raport jest wyświetlona zielona tarcza, która zmienia kolor na 
czerwony, jeżeli nie spełnia choćby jednego z powyższych warunków. 
 

Uwaga: Te ustawienia są dostępne tylko w Konsoli technicznej. 

 

Zdefiniuj bezpieczny komputer 
Określ, jakie opcje decydują o uznaniu komputera za bezpieczny. 

 
1. Wybierz {Zabezpieczenia}{Zdefiniuj bezpieczny komputer} z 

rozwijanego menu. 
2. Pojawia się okno Zdefiniuj bezpieczny komputer. 

 

3. Wybierz wymagane opcje. 
 
Zobacz aktualne ustawienia zabezpieczające 
W trybie Raport aktualny stan zabezpieczenia u Klientów jest 
wyświetlony pod kolumną Zabezpieczenia. Przesunięcie myszą przez 
tarczę wyświetli aktualny stan wszystkich pozycji dla Klienta.   
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1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Klienta i wybierz opcję 

Właściwości. 
2. Pojawi się dialog Właściwości klienta, wybierz zakładkę 

Zabezpieczenia. 
 
Zmień ustawienia zabezpieczające 
1. Wybierz ikonę Klient. 

2. Wybierz {Zabezpieczenia}{Modyfikuj ustawienia zabezpieczające} 
z rozwijanego menu. 
Lub 
Kliknij ikonę Modyfikuj na pasku narzędzi. 
Lub 

Prawym przyciskiem myszy kliknij tarczę w trybie Raportu i wybierz 
{Modyfikuj ustawienia zabezpieczające}. 

3. Pojawi się dialog Modyfikuj ustawienia. Odpowiednio zmień 
ustawienia. 

 
Lub 
 
1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Klient i wybierz 

Właściwości. 

2. Pojawi się dialog Właściwości klienta, wybierz zakładkę 
Zabezpieczenia. 

3. Kliknij opcję Zmień i odpowiednio zmień ustawienia. 
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Okno polecenia wpisania zdalnego polecenia 

Uruchamiając okno Wpisz polecenie można w zdalny sposób wykonać 
instrukcje polecenia u połączonego Klienta.   
 

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w Konsoli technicznej. 

 

1. Połącz się z odpowiednim Klientem i wybierz {Narzędzia}{Wpisz 
zdalne polecenie} z rozwijanego menu. 
Lub, 
kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Klient i wybierz Wpisz 
zdalne polecenie. 

Lub, 
Kliknij ikonę Zdalnego polecenia na pasku narzędzi. 

2. Pojawia się okno Wpisz zdalne polecenie. Pasek tytułu potwierdza 
nazwę połączonego Klienta.  

 

Okno jest podzielone na dwie ramki. Ramka wejściowa u dołu okna, 
której rozmiary można zmieniać oraz ramka wyjściowa/wyników u 
góry. 

 

Gdy okno jest otwarte, każde polecenie jest zapisywane przez 
Komputer sterujący, co pozwala przywołać poprzednie instrukcje, w 
razie konieczności ponownego ich użycia. Należy przeszukać wpisy przy 
pomocy strzałek w górę/w dół i nacisnąć Enter po wyświetleniu 
pożądanego polecenia lub nacisnąć F7, aby zobaczyć wszystkie 
polecenia w oknie. Kliknij wybrane polecenie i naciśnij Enter. 
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Zapisanych zostaje maksymalnie 50 poleceń. Aby usunąć historię, 

naciśnij F8. Gdy Komputer sterujący zamyka okno Zdalne sterowanie, 
historia jest usuwana automatycznie. 
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Okno PowerShell  

Można uruchomić okno PowerShell, które pozwala na uruchamianie 
komend PowerShell na wybranym Kliencie. 
 
1. Zaznacz pożądanego Klienta i wybierz {Tools}{PowerShell} 

{Narzędzia}{PowerShell} z rozwijanego menu Konsoli technicznej.  

Lub  
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Klienta i wybierz PowerShell. 

2. Pojawi się okno PowerShell. Na pasku tytułu zostanie potwierdzona 
nazwa połączonego Klienta. 

 

Wpisz wybrane polecenia w oknie. Dostępny jest wybór narzędzi z 
rozwijanego menu, które pozwalają m.in. na zmianę wyświetlanej 
czcionki. 
 
Gdy okno jest otwarte, każde polecenie jest przechowywane, 

umożliwiając przywołanie wcześniejszych instrukcji, które można 
uruchomić ponownie. Przewijaj wpisy przy pomocy strzałek góra/dół i 
naciśnij przycisk Enter, gdy wymagane polecenie zostanie wyświetlone 

lub użyj F7, aby wyświetlić wszystkie polecenia w oknie. Kliknij wybrane 
polecenie i wciśnij Enter. 
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Modułu testowania 

Moduł testowania NetSupport School to narzędzie umożliwiające 
projektowanie testów i egzaminów przez Nauczyciela przy minimalnym 
wysiłku. Zawiera intuicyjny Projektant testów umożliwiając 
nauczycielowi wyznaczenie zindywidualizowanych testów zawierających 

pytania w formie tekstu, obrazu, dźwięku i wideo. Kiedy uczniowie 
ukończyli test w oznaczonym czasie, wyniki są automatycznie 
zestawione, porównane, oznaczone i dostępne dla nauczyciela. 
 
Poniższe komponenty są dostępne w ramach Modułu testowania: 
 

Projektant Testów   
Uruchamiany z grupy programów NetSupport School Szkoła, Projektant 
testów służy do tworzenia pytań i testów. 
 
Konsola Testowania  
Uruchom z NetSupport School Szkoła dla nauczyciela program Konsola 
Testowania. Konsola służy do stworzenia wymaganego testu na 

wybranych stacjach roboczych uczniów, monitorowania postępu i do 
porównywania wyników. 
 
Uruchamianie Testu  
To narzędzie rozpoczyna test na stanowisku roboczym Ucznia, włącza 

się automatycznie, gdy Nauczyciel uruchamia test. 
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Uruchomienie Projektanta Testów 

Projektant testów NetSupport School jest podstawowym interfejsem 
dla: 

 
• Tworzenia pytań. 
• Tworzenia Testów/egzaminów. 
• Utrzymywanie przechowywanych pytań i testów. 
• Zapewnienie dostępu użytkownikom do Projektanta testów. 
 

Uwaga: Wybór uczestników, prowadzenie testu na urządzeniach 
uczniów, nagrywanie wyników testów jest zarządzane w 

ramach programu w wersji dla Nauczyciela nadzorującego. 
Patrz Konsola Testowania, w celu uzyskania większej ilości 

informacji. 

 
Uruchomienie Projektanta Testów 

1. Wybierz {Start} {Programy} {NetSupport School Szkoła} 
{NetSupport School Szkoła Projektant testów}. W urządzeniach z 
systemem Windows 8, kliknij prawym przyciskiem myszy ekran 

startowy i wybierz opcję Wszystkie aplikacje, u dołu ekranu. Kliknij 
ikonę projektowania testów NetSupport School. 

Lub 

Wybierz {Szkoła}{Kreator testów} z rozwijanego menu Konsoli 
Tutora. 

Lub 

Kliknij ikonę Kreator testów (jeżeli jest wyświetlona) na pasku 
narzędzi Konsoli Tutora. 

2. Pojawi się ekran logowania do Projektanta Testów. Wprowadź 
swoją Nazwę użytkownika i Hasło. Uwaga: NetSupport School 
zapewnia domyślne logowanie Administratora do wykorzystania, 

kiedy po raz pierwszy używasz Projektanta testów (Nazwa 
użytkownika admin, hasło admin), ale można dodać dodatkowych 
użytkowników. 

 

Uwaga: NetSupport School zapewnia domyślne logowanie 
Administratora do wykorzystania, kiedy po raz pierwszy 
używasz Projektanta testów (Nazwa użytkownika admin, 
hasło admin), ale można dodać dodatkowych użytkowników. 
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Interfejs Projektanta Testów dla użytkownika  

Projektant składa się z dwóch trybów pracy, dla pytań i dla egzaminów. 
Poruszasz się w obu interfejsach używając rozwijanego menu lub ikon 
widocznych nad każdym widokiem w formie drzewa. pytania 
pogrupowane według przedmiotu, są przedstawione w górnym panelu, 
a egzaminy na dole. Prawy panel pokazuje podgląd aktualnie 
wybranego pytania lub egzaminu. 

 

Główny pasek narzędzi zawiera skróty do szeregu ogólnych zadań 
takich jak tworzenie kont użytkowników, import i eksport danych i 
zarządzanie zasobami do pytań. Układ ikon w pasku narzędzi umożliwia 

Ci dostosować interfejs Projektanta gdy będziesz chciał pracować w 
trybie pytań lub egzaminu. wybierz zwykły układ aby powrócić do 
domyślnego interfejsu. 
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Interfejs pytań 

Możesz utworzyć pytania egzaminacyjne w wielu formatach i mogą być 
ulepszone poprzez wykorzystanie zaimportowanych zdjęć, filmów 
wideo i klipów dźwiękowych. 
 
Cztery ikony dostępne w trybie pytań umożliwią ci: 

 
• Tworzenie pytań 
• Edytowanie wybranych elementów 
• Usuwanie wybranych elementów 
• Zmianę sposobu w jaki pytania egzaminacyjne są rozmieszczone w 

drzewie. Mogą być posortowane według autora, typu pytania, 
przedmiotu lub poziomu trudności. 

 
Przedmioty i tematy mogą być dodawane do drzewa w dowolnej chwili 
lub, jeżeli nie jesteś pewny do której grupy będą należeć Twoje pytania 
możesz dodać ją w momencie tworzenia pytania. 
 
Aby dodać przedmioty bezpośrednio do drzewa, wybierz {Pytania} 
{Nowy przedmiot} z rozwijalnego menu lub prawym przyciskiem 

myszy kliknij okno pytań egzaminacyjnych okno, i wybierz Nowy 
przedmiot. 
 

Wiele tematów może być dodane pod przedmiotem przez klikanie 
prawym przyciskiem na nazwie przedmiotu i przez wybór Nowego 
tematu lub wybranie {Pytania} {Nowy temat} z rozwijalnego menu. 
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Utwórz pytania 

Wybór ośmiu stylów pytań jest dostępny, każdy z przewodnikiem, 
które przeprowadza przez odpowiedni proces. 
 
W celu utworzenia pytania, wybierz: {Pytania} {Utwórz pytanie} z 

menu Projektanta testów, kliknij efektywnie ikonę stworzenia nowego 
pytania lub kliknij prawym przyciskiem na istniejącym pytaniu i wybierz 
Utwórz pytanie. 

 

Wybierz pożądany typ pytania i kliknij Utwórz. 
 

Uwaga: Pytania mogą być też stworzone w Edytorze egzaminów w 
momencie sporządzania testu. 

 

Osiem typów pytań: 

 
Wielokrotny wybór 
Uczeń ma za zadanie wybrać prawidłową odpowiedź z czterech 
możliwych opcji. 
 
"Przeciągnij i upuść tekst 

Uczniowie muszą uzupełnić zdanie przez dodanie słowa lub zwrotu z 
podanych alternatyw. 
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"Przeciągnij i upuść obraz" 

Uczniowie muszą dopasować obraz z odpowiednią odpowiedzią. 
 
Lista kombinowana 
Uczniowie otrzymują do czterech pytań i muszą wybrać poprawną 
odpowiedź z listy rozwijanej. Możesz wstawić dodatkowe mylące 
odpowiedzi do listy. 

 
Etykieta obrazu 
Prezentujesz uczniom obrazu, który ma oznaczone różne obszary. 
Uczeń musi prawidłowo opatrzyć etykietą każdy obszar. 
 

Prawda czy fałsz 
Uczniowie maja wyświetlane stwierdzenia i muszą zdecydować czy są 

prawdziwe czy fałszywe. 
 
Wielokrotne pytanie prawda czy fałsz  
Uczniowie muszą zdecydować czy lista stwierdzeń jest prawdziwa czy 
fałszywa. 
 
Uszereguj elementy 

Uczniowie mają umieścić składniki w prawidłowej kolejności. 
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Wielokrotnego wyboru 

Uczniowie wybierają poprawną odpowiedź z do czterech możliwości. 
 
Pierwszy etap z trzech polega na ustawieniu pytania, po czym 
następuje poprawna odpowiedź oraz do trzech fałszywych odpowiedzi. 
Gdy pytanie pojawia się na urządzeniach uczniów, odpowiedzi są 
losowo układane. 

 

Po wypełnieniu części pierwszej przewodnika, kliknij Dalej. 
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Przeciągnij i upuść Tekst 

Uczniom są przedstawiane cztery częściowo kompletne stwierdzenia. 
Muszą uzupełnić stwierdzenia przez przeciągnięcie i upuszczenie 
odpowiedniego słowa lub zwrotu z listy. 
 
Pierwszy etap z trzech to wprowadzenie instrukcji dla pytania, wraz z 
czterema stwierdzeniami. W każdym stwierdzeniu, podświetl myszą 

słowo lub zwrot, który chcesz, aby uczniowie "Przeciągali i upuszczali", 
kliknij "Ustaw Odpowiedź kiedy jesteś zadowolony z wyboru 
odpowiedniego tekstu. Gdy pytanie pojawia się na urządzeniach 
uczniów, cztery podkreślone składniki są usuwane z twierdzeń i losowo 
układane.   

 

Po wypełnieniu części pierwszej przewodnika, kliknij Dalej. 
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"Przeciągnij i upuść" obraz 

Uczniom są przedstawiane maks. cztery stwierdzenia lub pytania oraz 
wybór obrazów. Muszą dopasować obrazy z prawidłowymi 
stwierdzeniami. 
 
Pierwszy etap, z trzech to wprowadzenie instrukcji dla maks. czterech 
stwierdzeń lub zwrotów. Równolegle do każdego stwierdzenia możesz 

dodać odpowiedni obraz. Kliknij Poszukuj, aby wyszukać obrazy. Pojawi 
się wykaz zdjęć obecnie przechowywany w Bazie Danych. Wybierz 
istniejący obraz lub Importuj nowy. Kliknij Użyj, aby zastosować obraz 
w pytaniu. 
 

Gdy pytanie zostaje uruchomione obrazy pojawiają się losowo na dole 
ekranu i uczniowie "Przeciągają i upuszczają obrazy obok 

odpowiedniego stwierdzenia.   

 

Po wypełnieniu części pierwszej przewodnika, kliknij Dalej. 
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Lista kombinowana 

Uczniom są przedstawiane maks. cztery stwierdzenia, wraz z każdym 
stwierdzeniem pojawia się lista rozwijana zawierająca wybór możliwych 
odpowiedzi. Muszą wybrać poprawną odpowiedź z listy.  
 
Pierwszy etap, z trzech to wprowadzenie instrukcji dla maks. czterech 
stwierdzeń lub zwrotów. Równolegle do każdego stwierdzenia 

wprowadź poprawną odpowiedź. Można wówczas dodać dwie dalsze 
fałszywe odpowiedzi, co oznacza, że gdy pytania pojawią się na 
urządzeniach uczniów, zostaną im pokazane wszystkie możliwe 
odpowiedzi do wyboru. 

 

Po wypełnieniu części pierwszej przewodnika, kliknij Dalej. 
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Etykieta obrazu 

Uczniowie otrzymują obraz, który ma zaznaczone do czterech 
obszarów, każdy z przylegającym pustym oknem tekstowym. na dole 
ekranu będą umieszczone do cztery etykiety, które muszą "Przeciągnąć 
i upuścić w prawidłowym oknie tekstowym . 
 
Pierwszy etap, z pięciu to wprowadzenie pytania dla maks. czterech 

etykiet tekstowych. W takim wypadku, wybierz obrazek, który 
uczniowie będą musieli opatrzyć etykietą. Kliknij Poszukuj, aby 
wyszukać obrazy. Pojawi się wykaz zdjęć obecnie przechowywany w 
Bazie Danych. Wybierz istniejący obraz lub Importuj nowy. Kliknij Użyj, 
aby zastosować obraz w pytaniu. 

 

Po wypełnieniu części pierwszej przewodnika, kliknij Dalej. 
 

Jeżeli obraz, który wybrałeś dla etykiety pytania jest zbyt duży dla 
widocznego obszaru możesz zmienić jego rozmiar. 
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Należy użyć opcji przewijania, aby umieścić obraz w ramach 
widocznego obszaru. Aby wybrać wymaganą sekcję, należy użyć mysz 
wokół obszaru, który potrzebujesz. I kiedy jesteś gotowy, kliknij Enter 

lub Dalej, aby kontynuować. 
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1. Przeciągnij koniec każdego "wskaźnika", do prawidłowego rejonu na 

obrazie.  
2. Przeciągnij powiązane okno tekstowe do odpowiedniego obszaru. 
3. Wybierz styl wskaźnika, który ma być używany i wybierz kolor dla 

wskazywania i tła. 
4. Kliknij Dalej, kiedy będziesz gotowy. 
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Prawdziwe lub fałszywe 

Uczniom wyświetlane jest oświadczenie i muszą zdecydować, czy jest ono 
prawdziwe czy fałszywe. 
 
Pierwszy etap z trzech to zapewnienie instrukcji dla pytania, wówczas 
wprowadź odpowiedź, którą mogą wybrać uczniowie i określ, czy dana 
odpowiedź jest prawdziwa czy fałszywa. 

 

Po wypełnieniu części pierwszej przewodnika, kliknij Dalej. 
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Wiele prawdziwych lub fałszywych 

Uczniowie mają do czterech potencjalnych odpowiedzi i muszą 
zdecydować, czy są one prawdziwe lub fałszywe. 
 
Pierwszy etap z trzech polega na wprowadzeniu instrukcji dla pytań dla 
maks. Czterech stwierdzeń. Równolegle do każdej odpowiedzi wybierz 
czy są one prawdziwe czy fałszywe, przez wybór odpowiedniego 

przycisku. 

 

Po wypełnieniu części pierwszej przewodnika, kliknij Dalej. 
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Uszereguj elementy 

Uczniowie mają prawidłowo umieścić do czterech składników w 
prawidłowej kolejności. 
 
Pierwszy etap z trzech polega na ustawieniu pytania, z maks. czterema 
odpowiedziami w prawidłowej kolejności. Gdy pytanie wyświetlane jest 
na komputerze ucznia, odpowiedzi będą losowo układane, a uczniowie 

będą "Przeciągnąć i upuszczać" każdy element na prawidłowe miejsce. 

 

Po wypełnieniu części pierwszej przewodnika, kliknij Dalej. 
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Dodawanie dodatkowych zasobów do pytań 

Zasoby w Bazie Danych 
Elementy jak zdjęcia, filmy wideo i klipy muzyczne są często integralną 
częścią jakiegokolwiek pytania, które tworzysz. Typy pytania takie jak 
etykieta obrazu i ikona "Przeciągnij i upuść" są graficzne z natury, ale 
jakikolwiek typ pytania może mieć dodatkowe wspomagające zasoby. 
Projekt zapewnia tryb "Obserwacji", który, jeżeli jest włączony, zmusza 

uczniów do obejrzenia lub wysłuchać zasobu przed udzieleniem 
odpowiedzi na pytanie. 
 
Przed załączeniem zasobu do pytania, zasób musi być najpierw dodany 
do bazy danych wewnętrznych programów. Domyślnie są one 

przechowywane w\\program files\NetSupport School\NetSupport 
School\resources\, ale lokalizacja może być modyfikowana, przez 

wybieranie {Plik} {Opcje} z rozwijalnego menu. 
 
Aby zapełnić bazę danych, kliknij ikonę Zasoby na pasku narzędzi 
Projektanta lub {Plik} {Zasoby} z rozwijalnego menu. Pojawi się lista 
zasobów. Szereg opcji paska narzędzi jest dostępne, aby, umożliwić Ci 
importowanie i zarządzanie składnikami zasobów. Przed 
importowaniem nowego zasobu kliknij ikonę filtra i wybierz  powiednią 

kategorię, audio, obraz lub wideo. To zapewnia, że każdy typ zasobu 
jest przechowywany w odpowiednim katalogu w Bazie Danych.  

 
Kliknij ikonę Importuj zasób i poszukuj pożądanego pliku. 
Alternatywnie, można po prostu przeciągnąć i upuścić plik bezpośrednio 
z jej lokalizacji na listę, używając skutecznie opcji eksplorera Windows. 

 
Na etapie, gdzie dodajesz swoje zasoby do pytania, jeżeli wymagany  
plik nie jest jeszcze w bazie danych możesz zaimportować go na tym 
etapie. 
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Dodawanie zasobów do pytania, 

Kreator każdego pytania poprosi cię dodanie Zasobów na odpowiednim 
etapie. 
 
1. Zdecyduj, który zasób jest odpowiedni, obraz, dźwięk czy wideo i 

kliknij Poszukuj. Pojawi się lista zasobów dla wybranego typu. 

2. Jeżeli wymagany plik został już zaimportowany do Bazy Danych 

podświetl go na liście i kliknij zastosuj. Możesz podglądać pliki 
przed ich zaznaczeniem. lub aby dodać nową pozycję do listy, 
kliknij importowanie i poszukuj pliku. Po wybraniu pliku, można 
podglądać go, aby upewnić się, że jest on prawidłowy. Bardzo 
ważne jest, aby zawierał odpowiedni opis, gdyż pojawi się on na 

liście zasobów, zamiast nazwy pliku. Gdy już dodałeś do listy, 
kliknij" użyj", aby dodać zasób do pytania. 

3. Kliknij następny. 

 
Tryb Obserwacji 
Wybór tej opcji pozwala ci zmusić uczniów do oglądnięcia zasobu przed 
pojawieniem się pytania, nie będą w stanie oglądać zasobu w samym 
pytaniu. Gdy egzamin jest obsługiwany na komputerze Ucznia należy 
uprzedzić ich, że media będą pokazane tylko raz. Jeżeli ta opcja jest 

wybrana nie będziesz miał możliwości kontynuacji, aż do momentu 
dodania zasobu do pytania. 
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Szczegóły pytania 

Opcja szczegółów pytania, uzupełnia proces tworzenia pytania. Wybierz 
gdzie przechowywać pytanie i jakiekolwiek dodatkowe uwagi opisowe 
autora. 

 

Pytania są przechowywane w wewnętrznej Bazie Danych, school.mdb, 
w katalogu programu NetSupport School Szkoła. W oknie Edytora 
pytań pokazywane są przechowywane pytania w widoku drzewa. 
Istnieje możliwość dostosowania do swoich własnych wymagań przez 
tworzenie przedmiotów i tematów w każdym przedmiocie. 
 

Opcja szczegółów pytania, wyświetla także widok drzewa i można 
wybrać, czy chcesz Dodać pytanie do istniejącego przedmiotu/ tematu 
lub stworzyć nowy obszar. Można też dodać wspomagający tekst. 
 
Aby dodać nowe przedmioty i tematy podczas tworzenia pytania 
1. Wybierz Utwórz przedmiot, i wprowadź odpowiednią nazwę. Kliknij 

OK. Przedmiot zostanie dodany do widoku drzewa. 

2. W ramach przedmiotu, utwórz temat. Wybierz Utwórz temat i 
temat wprowadź nazwę. Kliknij OK.  

3. Można teraz dodać informacje od autora. Jeśli tego potrzebujesz, 
Edytuj opis i dodaj jakikolwiek dodatkowy tekst. Możesz także 
przypisać poziom do każdego pytania dla wskazania poziomu 
trudności.  
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4. Kliknij Zakończ, aby przechowywać pytanie i wrócić do opcji 

tworzenia pytania. Wybierz inny typ pytania lub kliknij Zamknij, 
aby powrócić do okna Edytora pytań. 

 
Edycja pytania 
Aby edytować przechowywane pytanie, podświetl je w drzewie i 
wybierz {Pytania} {Edytuj pytanie} z rozwijalnego menu, kliknij ikonę 

Edytuj wybrany element lub kliknij prawym przyciskiem na pytanie i 
wybierz Edytuj. 
 
Zmień pożądane szczegóły przez wybór odpowiedniej zakładki w oknie 
dialogowym edycji pytania i kliknij Ok, gdy skończysz. 

 

Uwaga: Pytania mogą być powielane, kliknij prawym przyciskiem na 
pytanie i wybierz Duplikuj. Okno dialogowe edycji pytania 
pojawi się, jeżeli jest to wymagane, dokonaj zmian i kliknij 
Ok, gdy skończysz. Duplikowane pytanie pojawi się pod 

oryginalnym pytaniem w drzewie. 
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Usuń pytania, przedmioty i tematy  

Pytanie może być skasowane tylko jeśli nie pojawia się w egzaminie. 
Przedmiot lub temat może być usunięty, jeśli nie ma składników 
poniżej w widoku drzewa. Aktualnie wybrany widok sortowania określa 
zakres usuwania.  
 
Wybierz pozycję w drzewie i wybierz {Pytania} {Usuń element} z 

rozwijalnego menu, kliknij usuń wybrany element lub kliknij prawym 
przyciskiem i wybierz Usuń. 
 
Możesz zmienić nazwę przedmiotu lub tematu przez prawe kliknięcie 
wymaganego elementu i wybranie Zmień nazwę lub kliknięcie ikony 

Edytuj wybrany element. 
 

Kiedy usuwasz przedmiotu lub temat, program sprawdzi czy istnieją 
jakieś elementy poniżej w drzewie i, w zależności od bieżącego widoku 
sortowania, jeżeli element pojawi się gdziekolwiek indziej w drzewie. 
 
Kiedy posortujesz według typu przedmiotu, dana pozycja wystąpi tylko 
raz. Dlatego temat będzie usunięty jeśli nie zawiera żadnych pytań i 
przedmiot, jeśli nie zawiera żadnych tematów. Kiedy jednak 

posortujesz na przykład według typu pytania, może wystąpić 
wielokrotnie ten sam przedmiot, i temat w drzewie. Jeśli usuniesz 

jedyne wystąpienie pytania z Geografii w kategorii pytań wielokrotnego 
wyboru, ten temat lub przedmiot będzie usunięty z kategorii 
wielokrotnego wyboru, ale nie z innych kategorii, w których pojawia się 
pytanie z Geografii. 
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Interfejs egzaminów 

Po utworzeniu biblioteki pytań egzaminacyjnych można je dodać do 
egzaminu . Możesz dodać swój własny system oceniania może być 
stosowany i egzaminy mogą być centralnie "publikowane" dla 

wspólnego użytkowania z innymi nauczycielami. 
 
Ikony dostępne w trybie egzaminu umożliwią ci: 
 
• Tworzyć egzaminy 
• Edytować treść egzaminu  
• Usuwać egzamin  

• Opublikować egzamin. Zanim egzamin może być uruchomiony na 
komputerze ucznia należy go opublikować. To umożliwia także 
przechowywanie kompletnych egzaminów w dzielonym obszarze do 
ogólnego użytku. 

• Podglądnij egzamin. Umożliwia Ci to przechodzenie przez pytania w 
miarę jak uczniowie będą je widzieć  

• Edycja oceniania egzaminu. Zastosuj własny schemat oceniania do 
egzaminów. 
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Oceny egzaminacyjne 

Po zakończeniu egzaminu, nauczyciele mają szczegółowy podział 
wyników. Możesz dalej wzmacniać ten raport przez kategoryzację 
uczniów w ramach określonych zespołów. 
 
Oceny dla egzaminu muszą być ustawiane przed rozpoczęciem 
tworzenia egzaminu [menu start, NetSupport School kreator 

egzaminów, z paska narzędzi kreatora wybrać egzaminy]. 
 
Wybierz {Egzaminy} {Oceny egzaminacyjne} z menu rozwijanego 
Projektanta lub kliknij ikonę Oceny egzaminacyjne. 

 

Wprowadź nazwę dla schematu oceniania i dodaj obraz. Zapewnia to 
obrazowy wskaźnik jak dobrze Uczeń sobie poradził. Na przykład, 
uczeń z wynikiem 20% może mieć jedną gwiazdkę pojawiającą się 
obok jego oceny, a ktoś z wynikiem 80%, cztery gwiazdy. Obraz, 
ograniczony do 32x32 pikseli, musi być zaimportowany do Zasobów w 
Bazie Danych. Domyślny obrazek, jest na wyposażeniu ale można 
Utworzyć i zaimportować własny zindywidualizowany obrazek, jeśli ktoś 

tego chce. 
 
Nadaj każdemu obrazkowi oceny opis i dodaj odpowiednią ocenę w %. 
Kliknij Dodaj, aby wstawić obrazek do listy. Kiedy wszystkie obrazki 
zostały dodane kliknij Zapisz. Należy użyć przycisków edycji lub 
usuwania dla zmiany jakichkolwiek rzeczy na liście. 
 

Możesz obejrzeć oceny każdego ucznia w oknie Raporty egzaminów. 
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Utwórz egzamin  

Po utworzeniu odpowiedniego zestawu pytań w Edytorze pytań, 
dodawanie tych pytań do egzaminu jest szybkie i łatwe. 
 
Przewodnik tworzenia egzaminów prowadzi przez proces wyboru 
odpowiednich pytań, ustawienie limitu czasu, wykorzystując Twój 
własny system oceniania oraz zawierając dodatkowe informacje. Nowe 

pytania mogą być także utworzone podczas tego procesu. 
 
W celu utworzenia egzaminu 
1. Wybierz {Egzamin} {Utwórz egzamin} z menu paska narzędzi 

Projektanta z rozwijalnego menu lub kliknij ikonę Utwórz nowy 

egzamin. 

 

2. Pierwszy etap to wprowadzić ogólne wspomagające informacje o 
egzaminie. Wybierz czy chcesz mieć egzamin o wyznaczonym 
czasie trwania, jeżeli tak ustaw limit czasu w, godzinach: minutach. 

Możesz zastosować swój własny system oceniania przez wybór z 

grupy schematów. Wybierz, czy należy użyć domyślnego systemu 
oceniania (możesz ustawić własną punktację do pytań w drugim 
etapie). Można wówczas dodać pewne opcjonalne informacje, takie 
jak wiek, klasa, do której, egzamin jest kierowany. Kliknij Dalej i 
kiedy będziesz gotowy. 
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3. Etap drugi to wybór pytań dla egzaminu. Rozszerz drzewo po lewej 

stronie panelu okna i podświetl odpowiednie pytanie, kliknij 
przycisk Dodaj pytanie. Widok drzew może być posortowany 
według autora, poziomu, typu pytania i przedmiotu. Powtórz 
procedurę do chwili, gdy wszystkie pytania są wybrane. 

 

4. Wybrane pytania pojawiają się w prawym obszarze okna. Z tego 

miejsca można użyć przyciski w celu usunięcia pytania z egzaminu, 
sortowania pytań w pożądanej kolejności, podglądania pytań, 
przypisania nowego wyniku do pytania lub nawet stworzenia 
nowego pytania. 

5. Kliknij Zakończ, aby przechowywać egzamin w oknie Edytora 
egzaminów. 

 

Gdy utworzyłeś egzamin, możesz stosować menu interfejsu egzaminu 
lub opcje paska narzędzi dla edycji lub usunięcia egzaminów, 
podglądania ich, oraz publikowania. 

 

Uwaga: Chociaż nowopowstały egzamin pojawia się w widoku drzewa, 
to nie może być uruchomiony na stacjach roboczych uczniów 
do momentu "opublikowania. To zbiera różne elementy 
egzaminu, pytania, zdjęcia, klipy wideo itp., do pojedynczego 
pliku zip, który jest następnie udostępniony w Konsoli 
Testowania. 
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Punktacja pytań  

Pytania są tworzone z domyślną punktacją. Opcja Punktacji pytań 
pozwala na przydzielenie własnej punktacji poszczególnym pytaniom.  

 

1. W oknie przewodnika kreacji egzaminu, wybierz pytanie, któremu 
chcesz zmienić punktację i kliknij ikonę Punktacja pytań. 

Uwaga: Należy się upewnić, że domyślne ocenianie jest 
wyłączone, (nie zaznaczone). 

2. Szczegóły dotyczące pytania, będą wyświetlone, a wynik, który ma 
być przyznane za pytanie, będzie także pokazany.  

 

3. Można wówczas zwiększyć punktację stosując odpowiednie 
przyciski. 

Uwaga: Pytania z wieloma odpowiedziami mogą być zwiększone o 
stosowną wielkość. 

4. Po skończeniu kliknij Zapisz aby zakończyć. 
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Podglądnij egzamin 

Możesz podglądać egzamin w dowolnej chwili, w celu symulowania co 
uczniowie będą widzieli. Jest to przydatny sposób sprawdzenia każdego 
pytania i podglądu zasobów, zdjęć, video itp., które mogą być z 
pytaniami . Chociaż egzamin rozpoczyna się tak samo jak byłoby na 
komputerze Ucznia, opcja podglądu nie zwraca jakichkolwiek wyników. 
 

1. Wybierz egzamin z widoku drzewa. 
2. Wybierz {Egzaminy} {podglądnij egzamin} z menu rozwijanego 

Projektanta, kliknij ikonę Podgląd egzaminu lub kliknij prawym 
przyciskiem nazwę egzaminu i wybierz Podglądnij. 

3. Użyć przyciski na dole okna, aby przemieszczać się między 

pytaniami i końcem. Możesz także kliknąć każdy numer pytania po 
lewej stronie okna, aby zobaczyć każde z nich. 

 

Uwaga: Indywidualne pytania mogą być także wstępnie obejrzane w 
tym trybie. Rozszerz drzewo poniżej egzaminu, aby pokazać 

pytania, podkreślić odpowiedni element i kliknij Podgląd.  

 
Edycja egzaminu 
1. Wybierz egzamin z widoku drzewa. 

2. Wybierz {Egzaminy} {Edycja egzaminu} z menu rozwijanego 
Projektanta, kliknij ikonę Edycji egzaminu lub kliknij prawym 

przyciskiem nazwę i wybierz Edycja. 
3. Otworzy się przewodnik tworzenia egzaminów. 
4. Wybierz szczegóły egzaminu lub pytania egzaminacyjnego i edytuj 

odpowiednie składniki. 

5. Kliknij OK. 
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Usuń egzamin 

Chociaż niniejsza procedura usuwa egzamin z okna Edytora 
egzaminów, to nie wymazuje pliku zip, który jest tworzony, kiedy 
egzamin jest publikowany. Egzamin będzie zatem nadal dostępny na 
stacjach roboczych uczniów. 
 
1. Wybierz egzamin z widoku drzewa. 

2. Wybierz {Egzaminy} {Usuń egzamin} z menu rozwijanego 
Projektanta, kliknij Usuń egzamin lub kliknij nazwę egzaminu i 
wybierz usuń. 

3. Potwierdź, że chcesz usunąć egzamin. 
 

Publikuj egzamin 

Zanim egzamin może być uruchomiony na komputerze ucznia musi być 

opublikowany. Niniejsza procedura zbiera różne elementy egzaminu, 
pytania, zasoby itp., w plik zip, który można przechowywać, albo w 
domyślnym miejscu Program Files\ Testy lub we wspólnym obszarze 
sieci do wyboru. Ta ostatnia opcja posiada dodatkową korzyść, 
umożliwiając innym nauczycielom, dostęp do danego egzaminu. 
 
Gdy opublikowany, test może być wybrany w Konsoli Testowania. 

 
Aby opublikować egzamin 

1. Wybierz nowopowstały egzamin z widoku drzewa. 

2. Wybierz {Egzaminy} {publikuj egzamin} z menu rozwijanego 
Projektanta, kliknij ikonę Publikuj Egzamin lub kliknij prawym 
przyciskiem nazwę egzaminu i wybierz Publikowanie. 

3. Pojawi się okno potwierdzenia wyglądu egzaminu . Kliknij 
Publikowanie. 

4. Pojawi się opcja Zapisz jako. Daj egzaminowi odpowiednią nazwę, 
która pojawi się w Konsoli Testowania, przy wyborze egzaminu. 
Kliknij Zapisz, aby utworzyć plik zip. 
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Ustawianie kont użytkowników 
 
Konta użytkownika w Projektancie testów mogą być utworzone oprócz 
domyślnego logowania Administratora (Nazwa użytkownika: 
Administrator, hasło: Administrator.  
 

Wybierz {Plik} {użytkownicy} z menu rozwijanego Projektanta lub 
kliknij ikonę Użytkowników na głównym pasku narzędzi. Pojawi się 
okno Zarządzania Użytkownikiem, gdzie możesz Dodać, edytować lub 
usuwać użytkowników. 

 

Kliknij Dodaj i wprowadź Nazwę użytkownika, zazwyczaj pełne imię i 
nazwisko, wraz z Loginem i Hasłem. Wybierz, czy ustawić uprawnienia 
Administratora. To daje użytkownikowi dostęp do wszystkich opcji i 
narzędzi w ramach Projektanta testów wraz ze zdolnością 
edytowania/usuwania pytań i egzaminów stworzonych przez innych 
użytkowników. Użytkownicy bez praw administratora mogą tylko 

tworzyć egzaminy. 
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Możliwości 

Pytania, egzaminy itp. są przechowywane w wewnętrznej Bazie Danych 
dostarczanej z NetSupport School Szkoła. Ta opcja zawiera informacje 
o Bazie Danych. Masz również opcję edycji ścieżki, gdzie 
zaimportowane zasoby (obrazy, wideo, klipy dźwiękowe) są 
przechowywane. 

 

Ogólne 
Śledzi numer wersji Bazy Danych, school.mdb, która w tej chwili jest w 
użyciu. NetSupport School może okazyjnie wydawać aktualizacje 

wewnętrznej Bazy Danych, a ta opcja wskazuje, która wersja jest 
obecnie wykorzystywana. 
 
Zasoby 
Domyślnie, zaimportowane zasoby, takie jak obrazy, pliki wideo i 
dźwięki, są przechowywane w obszarze Zasoby, w obrębie folderu 
NetSupport School. Opcja ta umożliwia ci edytowanie ścieżki jeśli tego 

potrzebujesz. 
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Importuj/Eksportuj dane  

Projektant Testów zapewnia Import/Eksport obiektu, umożliwiając Ci 
przechowywanie kopii zapasowych danych lub udostępnianie informacji 
innym użytkownikom. Eksportowane pliki mogą być chronione hasłem 
bezpieczeństwa. Możesz wybrać eksport wszystkich typów z bazy 
danych lub tylko egzaminy, pytania lub zasoby. 

 
Opcje Importu/Eksportu mogą być dostępne poprzez Pytania lub z 
okna Edytora egzaminów. 
 
Eksportowanie danych  

1. Wybierz {Plik} {eksportuj} z menu rozwijanego Projektanta lub 
kliknij ikonę eksportuj na głównym pasku narzędzi. 

2. Pojawi się okno dialogowe eksportowania. Wybierz kategorię 
informacji do eksportowania i kliknij eksportuj. 

3. Pojawi się przewodnik eksportowania. Określ miejsce dla 
eksportowanych danych i opatrz nazwą pliku. Domyślnie, pliki są 
opatrzone bieżącą datą, ale możesz wprowadzić władną, 
zindywidualizowaną nazwę. Jeśli tego potrzebujesz, chroń plik 
hasłem, dodaj jakiekolwiek dodatkowe notatki i kliknij Dalej, aby 

przejść dalej.  
4. W zależności od wybranej kategorii, (egzaminy, pytania, zasoby, 

itp.) przewodnik zachęci Cię do wyboru od widoku drzewa 

specyficzne elementy do eksportowania . Wybierz każdą pozycję po 
kolei i kliknij przycisk Dodaj element do listy eksportowania., gdy 
lista eksportowa jest kompletna, kliknij Dalej. 

5. Przewodnik potwierdzi elementy do eksportowania. Wszelkie 
zasoby związane z egzaminami lub pytaniami są uwzględnione. 
Sprawdź szczegóły i jeśli potrzeba kliknij Wstecz, aby poprawić 
informacje. 

6. kliknij Zakończ, aby rozpocząć eksportowanie. 
7. Pojawi się okno postępu. Kliknij Zamknij, gdy skończysz.  
 

Uwaga: Wyeksportowane dane nie są usunięte ze stanowiska z 
Projektanta. 

 
Importowanie danych 
1. Wybierz {Plik} { Import } z menu rozwijanego Projektanta lub 

kliknij ikonę Import na głównym pasku narzędzi. 
2. Pojawi się okno Importu bazy danych. Poszukuj pożądanego pliku 

do importu i kliknij Otwórz. 
3. Kliknij Importuj DB, aby rozpocząć importowanie. Jeżeli plik jest 

zabezpieczony będziesz poproszony o dla hasło. 
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4. Pojawi się okno postępu. Kliknij Zamknij, gdy skończysz. 

 

Konsola Testowania  

Po użyciu Projektanta Testów w celu utworzenia pytań i egzaminów, 
używasz Konsoli Testowania w NetSupport School programie w wersji 
dla Nauczyciela w celu przeprowadzenia egzaminu. 
 

Przeprowadzenie egzaminu 

1. Wwybierz {Szkoła} {Konsola egzaminacyjna} z rozwijanego menu 

[narzędziowego] okna Sterowania.  
lub  

Kliknij ikonę Oceny na pasku narzędzi i wybierz opcję 
Zaawansowane. 

 

Uwaga: Opublikowane egzaminy są wyświetlone w formie listy 
(maksymalnie dziesięć) w menu Oceny, pozwalając na 
rozpoczęcie egzaminu bezpośrednio z tego miejsca. 

2. Pojawi się opcja wybierz uczniów. Z listy podłączonych uczniów, 
wskaż, którzy powinni uczestniczyć w egzaminie przez zaznaczenie 
lub odznaczenie okienka obok ich imienia. Kliknij Dalej, aby 
kontynuować. 

 

3. Pokazane są szczegółowe informacje o egzaminach. Wybierz ten, 
który chcesz uruchomić na wybranym komputerze ucznia. Jeśli tego 
potrzebujesz, możesz zmienić limit czasu dla egzaminu. Aby zobaczyć 
egzamin, kliknij Podgląd. Kliknij Zakończ, kiedy jesteś gotowy do 
uruchomienia egzaminu.   
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4. Odtwarzacz testów NetSupport School automatycznie uruchamia 
się na komputerze uczniów, umożliwiając Ci zarządzanie 

egzaminem, za pomocą ekranu nauczyciela. 

 

Ta opcja służy do rozpoczęcia egzaminu, monitorowania postępu 
uczniów i gromadzenia wyników. 
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Okno, umożliwia Ci śledzić indywidualny postęp uczniów. Każde pytanie 

jest oceniane na bieżąco, tak więc możesz zobaczyć natychmiast jak 
radzi sobie każdy uczeń. Pod koniec egzaminu możesz obejrzeć wyniki 
według klas lub pojedynczego ucznia i wydrukować trwały zapis. 
Możesz także pokazać każdemu uczniowi jego wynik, dając mu 
możliwość sprawdzenia, gdzie zrobił błąd. 
 

Następujące opcje paska narzędzi są dostępne: 
Podgląd Klienta 
Możesz obejrzeć określony ekran ucznia w każdym czasie podczas 
egzaminu. Dostępne są wszystkie opcje zazwyczaj związane z oknem 
Widoku. 

 
Czat 

Jeśli tego potrzebujesz, możesz otworzyć sesję rozmowy z uczniami w 
czasie, gdy trwa egzamin. Chociaż odtwarzacz egzaminu zapewnia 
Pomoc oferując uczniom wskazówki do każdego typu pytania, możesz 
uznać, że konieczna jest dodatkowa pomoc. 
 
Logowanie 
Przed uruchomieniem egzaminu można poprosić każdego ucznia o 

zalogowanie własnym imieniem i nazwiskiem. Będzie to przydatne jeśli, 
na przykład znane są tylko nazwy komputerów, i dawałoby więcej 

informacji podczas porównywania wyników każdego ucznia. 
 
Wstrzymaj test 
Możesz zatrzymać egzamin w każdym momencie. Kliknij rozpocznij, 

kiedy jesteś gotowy, aby kontynuować. 
 
Uruchom Test 
Uruchamia egzamin na komputerze ucznia . 
 
Zatrzymaj test 
Jeżeli uczniowie odpowiedzą na wszystkie pytania w wyznaczonym 

czasie możesz przerwać egzamin, a nie czekać na zakończenie czasu 

pisania.  
 
Raport 
Opcja ta gromadzi wyniki, kiedy egzamin jest zakończony. ( gdy 
nauczyciel zatrzymuje egzamin, lub upłynie limit czasu )  
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Okno raportów z konsoli egzaminacyjnej 

Okno raportów umożliwia nauczycielowi przeglądać wyniki egzaminów . 
Ponadto, istnieje możliwość umożliwienia uczniom, aby zobaczyli swoje 
własne wyników. 

 

Przez wybór odpowiedniego elementu z widoku drzewa możesz 
wyświetlić dwa typy raportu, podsumowanie Klasy podsumowujące lub 

pojedyncze podsumowania uczniów. Każdy można wydrukować, a 
kopie są również przechowywane w formacie HTML, w katalogu \\ 
NetSupport School Szkoła\Testy\Raporty. 

 

Uwaga: Alternatywna lokalizacja raportów może być wskazana w 
opcjach Profilu Nauczyciela. 

 
Podsumowanie Klasy  
Zapewnia to podsumowanie każdego ucznia w formie tabelarycznej. 
Raport precyzuje liczbę pytań w egzaminie, dostępną liczbę punktów 
(pytania inne niż wielokrotnego wyboru są warte 1 punkt za każdą 

poprawną odpowiedź), oraz prezentuje punktację każdego Ucznia. 

 
Raporty uczniów 
Pprzez wybór Ucznia w widoku drzewa możesz wyświetlić pełny 
przekrój wyników indywidualnych. Jest to idealne do wskazania jakie 
problemy, może mieć Uczeń. Jeżeli zastosowałeś własny schemat 
oceniania wraz z dodatkowymi komentarzami będą one również 
widoczne. 
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Program wyświetla indeks precyzujący punkty uzyskane za każde 

pytanie. Można z niego przejść do każdego pytania, aby zobaczyć jak 
odpowiedział Uczeń. 
 
Pasek narzędzi zawiera skróty do szeregu dodatkowych opcji: 
 
Pokaż wyniki 

Ta opcja umożliwia pokazanie każdemu uczniowi ich wyników, a jeżeli 
jest to wymagane, obejmuje także odpowiedzi . Aby wyświetlić wyniki 
wszystkim uczniom jednocześnie, podświetl Raporty uczniów w widoku 
drzewa, aby uczniowie, wybrali swoje imiona.  
 

Program wyświetlający Testy, otworzy się ponownie na komputerze 
Ucznia pozwalając im oglądać każde pytanie po kolei. Okno, wskaże na 

które pytania odpowiedzieli poprawnie, niewłaściwie lub, w przypadku 
pytań wielokrotnego wyboru, częściowo poprawnie. 
 
Jeżeli wybrałeś opcję uwzględnienia odpowiedzi, pojawi się przycisk 
pokaż odpowiedzi umożliwiając uczniowi przełączać się pomiędzy 
swoimi odpowiedziami, a prawidłowymi odpowiedziami. 
 

Pokaż raport  
Opcja ta umożliwia Ci wyświetlenie indywidualnych raportów 

sumarycznych na stacjach roboczych uczniów. 
 
Drukuj Raport 
Umożliwia nauczycielowi uzyskanie drukowanej kopii klasy i 

podsumowania uczniów. Podświetl odpowiedni element z drzewa i 
kliknij Drukuj Raport. 
 
Wyślij do Notatnika 
Pozwala ci przesłać kopię wyników uczniów do ich Notatnika. Uczeń ma 
wtedy możliwość przeglądu odpowiedzi po lekcji. 
 

Kiedy jesteś gotowy, zamknij okno, aby powrócić do Konsoli Testowej, 

gdzie możesz wyjść z testu. Ta opcja wyczyści wyniki lub raporty z 
ekranów uczniów. 
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Odtwarzacz Testów  

Odtwarzacz testów NetSupport School jest narzędziem do testowania, 
które uruchamia się na komputerze ucznia, kiedy trwa egzamin.  

 
Nauczyciel wykorzystuje opcję Konsoli Testowania aby wybrać uczniów 
do udziału w egzaminie i wybiera egzamin. W tym punkcie Odtwarzacz 
Testów sam się automatycznie załaduje na każdym komputerze ucznia. 
Kiedy nauczyciel rozpocznie egzamin, pojawia się pierwsze pytanie i 
uczniowie może pracować. 

 

Odtwarzacz Testów pokazuje następujące elementy: 
 

Czas egzaminu  

Liczy pozostały czas. 
 
Lista pytań 
Numerowane przyciski wskazują jak wiele jest pytań egzaminacyjnych. 
Uczeń może kliknąć je, aby szybko poruszać się między pytaniami 
egzaminacyjnymi. Jest to przydatne na końcu egzaminu do przeglądu 

odpowiedzi w celu dokonania zmian przed upłynięciem czasu. 
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Obszar pytań 

Główna część okna wyświetla pytanie i w zależności od typu pytania, 
powiązane opcje. Przyciski istnieją aby przeglądać wszelkie zasoby, 
które mogą być zamieszczone do pytań:, zdjęcia, klipy wideo lub 
dźwiękowe. Dostępny jest też przycisk odniesienia, który daje uczniom 
Porady w jaki sposób odpowiedzieć na konkretnych rodzaj pytania. 
 

Przyciski nawigacyjne  
Oprócz numerowanych przycisków w liście pytań, dostępne są też 
przyciski nawigacyjne w lewym rogu okna , umożliwiając Uczniom 
przemieszczą się pomiędzy pytaniami egzaminacyjnymi. Kiedy 
wykonają egzamin, klikają ukończono.  

 
Kiedy egzamin jest zakończony Nauczyciel ma możliwość pokazać 

uczniom raport ich wyników, a jeżeli jest to wymagane, pokazać 
odpowiedzi . Program wyświetlający Testy, otworzy się ponownie na 
komputerze Ucznia pozwalając im oglądać każde pytanie po kolei. 
Okno wskaże, na które pytania odpowiedzieli poprawnie, niewłaściwie 
lub, w przypadku pytań wielokrotnego wyboru, częściowo poprawnie . 
Jeżeli nauczyciel postanowił uwzględnić odpowiedzi pojawi się przycisk 
"pokaż odpowiedzi", umożliwiając uczniowi przełączanie się pomiędzy 

swoimi odpowiedziami, a prawidłowymi odpowiedziami. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



NetSupport School 14.00 

393 

Kontakt z NetSupport 

 
UK & International  
www.netsupportsoftware.com  
Technical Support: support@netsupportsoftware.com  

Sales: sales@netsupportsoftware.com  
 
North America  
www.netsupport-inc.com  
Technical Support: support@netsupportsoftware.com  
Sales: sales@netsupport-inc.com  

 
Canada 
www.netsupport-canada.com 
Technical Support: support@netsupportsoftware.com  
Sales: sales@netsupport-canada.com  
 
Germany, Austria and Switzerland  

www.pci-software.de  
Technical Support: support@netsupportsoftware.com  
Sales: sales@pci-software.de  
 
Japan  

www.netsupportjapan.com 
Technical Support: support@netsupportsoftware.com  

Sales: sales@netsupportjapan.com 
 

http://www.netsupportsoftware.com/
http://www.netsupportsoftware.com/
http://www.netsupport-inc.com/
http://www.netsupport-canada.com/
http://www.pci-software.de/
http://www.netsupportjapan.com/
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