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SMART Board® iQ finalist i BETT Awards
2019
SMART Technologies är alltid med i toppen och fajtas när priser delas ut för
bästa digitala klassrumslösningar. I år är det SMART Board iQ 7000 med
inbyggt Intel Compute Card och Windows 10 Promed helt unika funktioner
som går till final i BETT Awards. Det prestigefyllda priset delas ut under
BETT-mässan som pågår i London under den här veckan.
SMART Board iQ tillsammans med mjukvarusviten SMART Learning Suite är
hjärtat i undervisningen och binder på olika sätt samman elever, lärare,
föräldrar och alla olika digitala verktyg i och utanför klassrummet till en
pedagogisk helhet.
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inbyggt Intel® Compute Card med Win10 Pro, inget behov av att
koppla in extern dator
inbyggd skärmspegling från alla typer av mobila enheter
inbyggd webbläsare
aktivt pennfack och SMART Ink™ - skriv med det digitala bläcket
på alla ytor och i alla dokument utan att först klicka på några
ikoner. Spara och dela dokument med anteckningarna.
Simultaneous Tool Differentiation och Pen ID™ - Flera personer
kan arbeta samtidigt med olika pennfärger och verktyg utan att
behöva vänta på varandra
digital whiteboard med flervägskollaboration
interaktiva lektioner
spelbaserade övningar
kollaborativa arbetsytor
tester och prov för formativ bedömning och uppföljning av
undervisningen
EnergyStar®-märkt - energisnål med liten klimatpåverkan och
låg ägandekostnad.

Dela lektionerna med eleverna och låt dem arbeta i egen takt, var som helst,
när som helst.
Läs mer om SMART Board iQ

Se YouTube-videon här

SMART Technologies är världsledande leverantör av interaktiva
undervisningslösningar och levererar digitala helhetslösningar som hjälper
varje elev och lärare att bli sitt bästa jag.

BETT-mässan i London pågår mellan den 23 - 26 jan 2019. BETT är Europas
största mötesplats för digitala verktyg och metoder i undervisningen. SMART
Technologies finns på plats och välkomnar er i monter B111 inne i
mässhallen samt i Platinum Suite inne i entré-hallen utanför mässhallen.
Välkomna!

Netsmart AB är svensk distributör för SMART Technologies, Nureva,
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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