SMART Board iQ 7000-serien med alla funktioner som krävs i dagens digitala klassrum

2017-10-10 08:00 CEST

Ny SMART Board iQ med unika
funktioner framtagen specifikt för skola
SMART Board iQ är inte som andra interaktiva skärmar. SMART Board iQ är
navet i all digital undervisning och länkar samman alla elevers olika digitala
enheter till en pedagogisk helhet, i och utanför klassrummet.
Utan att koppla in någon dator kommer du åt allt som behövs i
undervisningen. Klicka på ikonerna på skärmen och du kan enkelt växla
mellan den digitala whiteboarden med flervägskollaboration,
skärmspeglingsfunktionen, webbläsaren och ditt lektionsinnehåll förberett i
SMART pedagogiska mjukvaror.

SMART Technologies världsledande innovatör av digitala verktyg för skola
1991 uppfann SMART Technologies världens första interaktiva skrivtavla och
har sedan dess drivit utvecklingen av digitala verktyg och arbetsmetoder
specifikt framtagna för undervisning. Med den helt nya produkten SMART
Board iQ visar SMART återigen att de lyssnar noga på lärare och elever som
använder deras produkter varje dag. Det har aldrig varit enklare att använda
digitala verktyg i klassrummet.
Allt sker trådlöst - utan sladdar
Lärare och elever kan samarbeta och kollaborera i realtid med alla olika
digitala enheter som finns i och utanför klassrummet, utan att koppla in
datorer eller andra apparater:
•
•
•
•
•
•

digital whiteboard med flervägskollaboration
skärmspegling
webbläsare
SMART amp arbetsytor
SMART lab-aktiviteter
SMART Notebook-lektioner som du delar trådlöst till skärmen
från din dator

Andra unika funktioner för SMART Board IQ:
•
•
•

•
•

Aktivt pennfack med fyra pennfärger - känner av om du vill
skriva, flytta eller sudda utan att klicka på ikoner
Pen ID - flera personer kan arbeta samtidigt med olika
pennfärger eller olika verktyg på SMART Board iQ
Digital whiteboard med flervägskollaboration - dela den digitala
whiteboardytan till eleverna och låt alla följa det som händer på
den gemensamma ytan i realtid. Alla elever kan tillföra
anteckningar på den gemensamma whiteboardytan från sina
digitala enheter. Spara och dela resultatet som pdf efter
lektionen.
Startar automatiskt - via närvarosensorer känner skärmen av när
den ska tändas och släckas.
Dela lektioner trådlöst till skärmen - Läraren delar sin lektion
trådlöst från datorn till SMART Board iQ, färdig att användas när
lektionen startar.

•

Direktåtkomst till lektionsinnehållet i mjukvarorna i SMART
Learning Suite:

1.
2.
3.

SMART Notebook lektionsinnehåll
SMART amp arbetsytor
SMART lab interaktiva övningar

•
•

Multitouch på både Windows och Mac
Plattformsoberoende

Läs mer om SMART Board iQ 7000-serien på smartboard.se
Se film om SMART Board iQ

Se YouTube-videon här

Vill du testa själv? Kontakta oss på 010-150 06 00 eller info@netsmart.se.

Netsmart AB är svensk distributör för SMART, Nureva, AVerVision, ErgoXS
Vår vision på Netsmart AB är att leverera 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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