UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Samla fakta med hjälp
av ClaroCapture
Om du vill samla fakta från olika källor kan ClaroCapture vara till stor hjälp. Programmet
ingår som ett extraprogram i ClaroRead och är helt kostnadsfritt om du har ClaroRead.
1. Starta Claro Read och verkygsraden öppnas.

Under Extra hittar du
ClaroCapture.

Finns inte programmet där, är det inte installerat. Be teknisk ansvarig på skolan eller
ansvarig tekniker om hjälp.
2. Då du ”klickar” på ClaroCapture öppnas en dialogruta.

3. Nu kan du söka information från olika källor; sparade dokument, webbsidor eller
liknande. Markera den text du vill spara. Du kan välja tre olika sätt:
Klicka på fliken Fånga

-

Fånga markerad text; innebär att du markerar den text du vill spara.
Fånga färglagd text i Word; innebär att du kan göra olika färgmarkeringar i
samma dokument och få dem inlagda i olika noteringar.
Fånga bildskärm område; innebär att du kan ”ta en bild” på den del i skärmen
du markerar.

Välj alternativ och ”klicka” sedan med musen på det valda alternativet.

För att se våra videogenomgångar av ClaroRead Pro och andra alternativa lärverktyg kan du gå in på vår youtube-kanal. Klicka på länken
eller sök på Uppsala Skoldatatek på Youtube.
2015-03-23

4. Den sparade texten lägger sig efter varandra med källhänvisninga för varje notering.

För att ta bort en notering klickar du på
X knappen i den noteringen som du vill
ta bort.

Om du klickar på
kan du göra
justeringar i noteringarna.

5. Justera noteringar
:

Kopiera notering- Detta kopierar all text i noteringen.
Ta bort notering
Flytta notering- Detta tillåter dig att flytta noteringen runt i listan.
Skicka notering till det nuvarande…- infoga noteringen till Word dokument,
Powerpoint eller till Urklipp.
Ljudfil- ljudinspelning för noteringen.
Visa källa- Gå till webbsidan/dokumentet igen.
6. Skicka projektet till…:
När du väl har samlat all information som du vill ha så kan skicka de vidare.

7. Spara projekt:

Under Arkiv kan du spara ditt projekt. Det
sparade projektet kan mailas till annan
mottagare och öppnas om ClaroCapture finns
installerat på dennes dator.

För att se våra videogenomgångar av ClaroRead Pro och andra alternativa lärverktyg kan du gå in på vår youtube-kanal. Klicka på länken
eller sök på Uppsala Skoldatatek på Youtube.
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