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SMART Notebook Basic

SMART Learning Suite

Inkludert ved kjøp av SMART Board

Opprett engasjerende leksjoner med digitalt innhold
• Legg til tekst, tabeller, linjer, former
• Importerer PDF og PPT
• Endre objektegenskaper
• Sette inn innhold fra galleriet
• Beskjære bilder
• Skygge på objekter
• Legge til filer fra egen maskin
• Sette inn 3D-innhold
• Setter inn Geogebra-innhold
• Sette inn og redigere likninger
• Få tilgang til filen hvor som helst
• Krever innlogging
• Vannmerke når man ikke har filen oppe på en SMART Board

SMART Notebook Fullversjon

•

1 års lisens på SMART Learning Suite - (Gir 4 aktiveringer)

•

SMART Ink - digitalt blekk i alle applikasjoner

•

iQ- modul, integrert nettleser, digital tavle,
Notebook-avspiller og skjermdeling av alle mobile
enheter uten ekstra utstyr.

•

Kontinuerlig oppdatering av iQ- modulen (automatisk over
internett) for å holde tritt med den teknologisk utviklingen

Skaper engasjerende leksjoner med SMART Board skjermen
• Måleverktøy (linjal, protractor, Geodreieck protractor, kompass)
• Alle pennverktøy
• Skjermskygge
• Skjermbilde
• SMART Dokument kamera visning
Bonus
• 45 dager tilgang til premiuminnhold og SMART Learning Suite Online
• Skrivebeskyttet visning av filer laget i fullversjonen
• Regelmessige oppdateringer for å være kompatible med det nyeste
operativsystemet

Alle skaperverktøy læreren trenger for å lage engasjerende
utdanningsaktiviteter og leksjoner til elevene sine.
Fullversjon gir tilgang til alle interaktive funksjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spillbaserte aktiviteter
Formative vurderinger
YouTube integrasjon
Bilde websøk tillegg
SMART Blocks tillegg
Maestro
Dobbel sidevisning
Gjennomsiktig bakgrunn
Leksjonopptager

SMART Learning Suite Online
Enkel deling av leksjoner til elevenes enheter:
• Formative vurderinger og spill med sanntidsrapportering av elevene
• Enkel tilrettelegging for
studentsamarbeid med
Workspace-aktiviteter
• Elevtilpasset opplæring
Tilordne leksjoner til eleven utenfor klasserommmet
• Elevene kan fortsetter sitt arbeid utenfor klassen
Enkel tilgang
• Leksjonsopprettelse og levering på en hvilken som helst enhet, inkludert
Chromebooks
Integrasjoner
• G Suite
• Lerret (via Google Disk)
• Microsoft (SSO)
• OneRoster (kommer snart)
• Canvas

