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Lumio by SMART nytt namn på onlinemjukvara från SMART Technologies
Miljontals lärare och elever i Sverige och världen använder
undervisningsmjukvarorna från SMART Technologies. Nu byter deras onlinemjukvara namn till Lumio by SMART.
Med Lumio by SMART kan lärare bedriva en elevaktiv och engagerande
undervisning oavsett om eleverna befinner sig i klassrummet eller hemma.
Integreringen med både Google Drive och Microsoft Teams gör det enkelt att
skapa, spara och dela Lumio-lektioner i den plattform som lärare och elever
känner till och använder varje dag.

Lumio med obegränsade möjligheter samlade på ett ställe
Utan att behöva hoppa mellan olika appar och inloggningar samlas allt
undervisningsinnehåll på ett ställe. Lärare kan importera och kombinera
befintliga resurser i form av PDF:er, PowerPoints och Google-dokument i en
och samma fil och sedan omvandla den till en interaktiv lektion med
•
•
•
•
•
•
•
•

Filmer, länkar, bilder och text
Spelbaserade övningar
Interaktiva klockor, timers, mätverktyg och slumpgeneratorer
Individuella handout-aktiviteter
Kollaborativa arbetsytor
Frågesporter och tävlingar
Respons-frågor
Digitala prov med mer

Dela lektionen till eleverna för fortsatt arbete hemma eller i skolan
Lärarna delar länk till lektionen och eleverna kan öppna och arbeta vidare var
som helst, när som helst, på vilken enhet som helst.

Återkoppling i realtid
Lärarna kan öppna lektionen när som helst och följa elevernas arbete och ge
återkoppling i realtid.

Lumio fungerar precis som vanligt
I slutet av juni byter SLS Online namn till Lumio by SMART. Det är bara
namnet och logon som ändras, inget annat.
•
•
•
•

Lärare och elever loggar in på samma sätt via samma länkar.
Alla sparade lektioner finns kvar.
Alla funktioner finns kvar.
Alla licenser finns kvar.

Vanliga frågor om namnbytet >>

Se YouTube-videon här

Netsmart AB är svensk distributör för SMART Technologies, Nureva, Manico,
AVerVision och ErgoXS.
Netsmart AB levererar interaktiva produkter till skola, företag och
organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer
måluppfyllelsen, effektiviserar möten och ökar användningen av befintliga
resurser.
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