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Noderīgo vārdu vārdnīca
Lielākoties IKT rīki ir pieejami angļu valodā, taču lietošanas principi ir līdzīgi un rīkos izmantotie atslēgas
vārdi atkārtojas. Šeit apkoposim populārākos un svarīgākos vārdus dažādu IKT rīku lietošanai un
kopīgošanai.
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Template
Lat.v. sagatave, veidlapa 
Parasti tiek piedāvātas vairākas sagataves, no kurām izvēlēties
sev piemērotāki.

Drag and drop
Latv.val. ievilkt un nomest 
Izvēlēties failus, attēlus utt.no mapes, ar peles palīdzību
pārvietot tos vietā, kur atrodas attiecīgās programmas ikona.

Invite
Latv.v. - uzaicināt. 
Parasti ar iespēju kādam citam cilvēkam saiti uz e-pastu, lai
varētu kopīgi strādāt

Banner
Lat.v. reklāmkarogs 
Taisnstūra vai citā formā izveidots reklāmas laukums
tīmekļvietnē. Noklikšķinot uz reklāmkaroga, lietotājs nonāk
reklamētajā tīmekļvietnē.(skaidrojums no Letonika.lv)

Embed
Latv.val. Iegult 
Kods kuru var nokopēt, lai radītais saturs izvēlētajā mājas lapā
rādītos ja gatavs. Piemēram, e-grāmata būtu šķirstāma, vai
google prezentācija tāda, kurā var ierakstīt.

Preview
Lat.v. priekšskatījums 
Parasti tiek piedāvāts kā iespēja apskatīt, kā darbs izskatīsies
pirms publicēšanas.

Pricing
Latv.val - izcenojums 
Parasti atrodams skaidrojums, kas no minētā rīka ir bez maksas
un par kurām funkcijām jāmaksā.

Sign out/log out
Latv.val. izrakstīties/izlogoties. Lieto, lai izrakstītos no sistēmas.

Copy/paste
Latv.v. - Kopēt/ielīmēt

Keep customizing
Latv.v. turpināt pielāgošanu

Snipping tool
latv.val. - izgriezšanas rīks

Upload
Iespēja pievienot attēlu, video vai ko citu no sava datora vai
citiem resursiem

Support
Latv. val.-atbalsts 
Vieta, kur var atrast atbildes, palīdzību

14 days free trial
latv.val. - 14 dienu bezmaksas izmēģinājums

eLearning
Latv.val. - mācības, ko veic, izmantojot elektroniskos plašsaziņas
līdzekļus, parasti internetā.

Insert
Latv. val. -Ievietot. Darbība, kas dod iespēju Jūsu dokumentā
ievietot simbolus, attēlus, diagrammas utt.
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Edit
Latviešu valodā - rediģēt. Piemēram, rediģēt pro�la informāciju!

Url
Lat.v. vienotais resursu vietrādis 
Adrese, kas pārlūkprogrammā norāda, kur var atrast kādu
konkrētu tīkla Internet resursu. Piemēram, Letonikas url ir
https://www.letonika.lv/

Upgrade
lat.v. uzlabojums 
Parasti apzīmē iespēju par maksu (ikmēneša, vai ikgadējo)
palielināt IKT rīka funkcionālās iespējas

Blank
Lat.v. tukšs 
Parasti apzīmē iespēju radīt savu saturu neizmantojot veidlapas
vai sagataves

Folder
Lat.v. mape 
Virtuāla mape, kurā iespējams sakārtot savus darbus.

Grid
Latv.val. režģis

Dashboard
Lat.v. infopanelis 
Darba virsma, kurā iespējams apskatīt savus darbus un to
iestatījumus.

Gallery
Lat.v. galerija, izstāžu zāle 
Parasti tā pazīmē sadaļu, kur krājas lietotāja izveidotie darbi

Library
Lat.v. bibliotēka 
Parasti tā pazīmē sadaļu, kur krājas lietotāja izveidotie darbi.

Sign up
Lat.val. reģistrēties/pierakstīties. 
Darbība, kas veicama, lai varētu lietot vairumu IKT rīku.

Create/ make
Lat.v. radīt, izveidot 
Parasti apzīmē iespēju sākt radīt savu saturu IKT rīkā. Nereti tiek
atzīmēts vienkārši ar + zīmi.

Sign in/log in
Lat.v. pierakstīties, ielogoties. 
Pieslēgties sistēmais, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli.

Share
Lat.v. dalīties. 
Dažādiem IKT rīkiem iespējams iegūt saiti, vai iegulšanas kodu
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