
Én pris. Én portal. Endeløs læring.
Nå har SMART samlet verdens beste programvare innen utdanning på ett sted! 
Lisensieringen er forenklet, slik at du nå bare trenger én lisens. Det betyr at du får 
tilgang til både Notebook, Amp og LAB - alt du trenger for å maksimere 
interaksjon og samhandling mellom lærere, elever og enhetene de jobber på.

Verdens ledende utdanningsprogramvare.

Samhandling i og utenfor klasserommet, fordi 

lærings skjer overalt. 

Lag spennende aktiviteter på fem minutter.
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SMART Notebook software  
Verdens ledende og mest brukte utdanningsprogramvare, 
SMART Notebook®, lar deg bygge engasjerende og 
skreddersydde undervisningsopplegg med fokus på 
samhandling mellom lærer og elev. Vårt norske SMART-
samfunn, smartskole.no, er proppfullt av ferdiglagde 
undervisningopplegg som du kan ta utgangspunkt i eller 
bruke som de er. 

SMART Lesson Activity Builder  
Er det mulig å lage morsomme, lærerike og engasjerende 
læreaktiviteter på fem minutter? Ja! Med SMART LAB blir 
gøyal læring til på minutter. 

SMART amp software  
Denne skybaserte programvaren bruker Google Apps for 
Education (GAFE), og tar elevstyrt læring til et nytt nivå.
Elever og lærere kan jobbe sammen og samtidig eller 
individuelt, uavhengig av om du bruker pc eller nettbrett, og 
uavhengig av om man er i eller utenfor klasserommet.

Enkelt å bruke, enkelt å lære. 
Læreren kan enkelt og raskt lage dynamiske, interaktive og 
morsomme aktiviteter og undervisningsopplegg. Du trenger 
faktisk ikke mer enn fem minutter for å imponere elevene 
dine. 
 
Klart for framtida. 
SMART er ledende innen utdanningsteknologi fordi de 
jobber tett med lærere og pedagoger når de utvikler 
produktene sine. På den måten sørger de for at både 
skjermer og programvare ivaretar lærerens behov, både i 
dag og i framtida.

Dette får du:

Dette er fordelene:

Programvare som passer alle enheter. Uansett. 
Elevenes egne datamaskiner eller nettbrett, interaktive 
tavler, interaktive skjermer, Chrombooks, BYOD-klasserom... 
Uansett hva som brukes i ditt klasserom, passer det til 
SMART Learning Suite. 
 

Fordi fleksibilitet fungerer. 
Lærerstyrt, elevstyrt, prosjektbasert læring eller andre 
spennende klasseromsinitiativer fungerer enda bedre 
med SMART Learning Suite. Et fleksibelt klasserom er et 
velfungerende klasserom. 

SMART distribueres i Norge av 
Interactive Norway.
 
Spørsmål? Ring oss på 67 51 99 20 
www.interactive.no

Én pris. Én portal. Endeløs læring.

Den nye læreportal til SMART er enklere å forholde seg til prismessig, fordi man betaler en årlig sum per lærer. Prisen 
reduseres basert på hvor mange abonnement man kjøper, og for hvor lang tid. Kontakt din forhandler for nøyaktig 
prisinformasjon.

Alle interaktive skjermer fra SMART inkluderer ett års abonnement av SMART Learning Suite. 


