
Komme i gang med 

NETTVERKSVURDERINGER 
SCREEN SHARE FOR ACTIVPANEL 7 

Screen Share er en løsning for trådløs speiling til ActivPanel.

Screen Share lar deg ha inntil 39 elevenheter i et venterom 
på din ActivPanel og vise fra 1 til 4 enheter om gangen.

Forutsetninger

SCANDEC SYSTEMER 2019

Støtte for OS
Windows (OS versjon 8.1 eller nyere) via Screen Share Windows sender
MacOS (versjon 10.13 eller nyere) via Screen Share Mac sender eller AirPlay
Chrome OS (versjon 61.0 eller nyere) via Screen Share Chrome-utvidelse
iOS (versjon 12.0 eller nyere) via appen myPromethean eller AirPlay 
Android (vesjon 6.0 eller nyere) via appen 

Touchback vil si at lærer kan fjernstyre elevens speilede pc fra ActivPanel. Dette støttes kun for Windows. 
Lydstøtte Når man speiler trådløst med ScreenShare vil også lyd overføres fra iOS, MacOS, ChromeOS og Windows.
AirPlay støttes fra og med ActivPanel firmware-oppdatering 3.3.

Nedlastinger
Se denne artikkelen på Promethean Support for nedlasting av apper / sendere for ulike OS. 

Her finner du også MSI-pakke med Screen Share for Windows.

Nettverksvurderinger

Porter som bør være åpne / hvitlistede nettsider for å bruke Screen Share:

• servicediscovery.mypromethean.com

• api.mixpanel.com

• TCP 443

• TCP 8080

• UDP 3478

UDP porter med sendere og mottakere som er på ulike subnet:

• Alle UDP-porter

Dersom senderen (pc, chromebook, nettbrett eller telefon) og mottaker (din ActivPanel) er på ulike subnet bør du 

sette innstillingene til "Tillat UDP-trafikk". Også aksesspunktene bør tillate UDP-utveksling.   

Disse innstillingene gjelder også om sender og mottaker er på samme nettverk når man bruker Chrome-utvidelse for 

å speile med Screen Share.

• MyPromethean-appen er tilgjengelig på Google Play og AppStore.

• Screen Share-utvidelse for Chromebook er tilgjengelig på Chrome nettmarked.

• Screen Share for Windows er tilgjengelig på share.mypromethean.com

• Både ActivPanel og sender-enhetene er koblet til internett

• Gjelder for ActivPanel 7 Nickel / Cobalt / Titanum

• Skjermens firmware er versjon 3.2 eller nyere

lars.persen
Gjennomstreking

https://support.prometheanworld.com/article/1770/
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