
Statiskt innehåll blir interaktivt med världens bästa undervisningsmjukvara. 
Kollaborativa arbetsytor, spelbaserade övningar och digitala prov med 
direkt återkoppling för den formativa bedömningen. SMART Learning Suite 
ger lärarna kontroll över innehåll och metod i undervisningen.

Nerladdningsbar version  
Windows eller Mac spelar ingen roll, SMART Notebook® har 
funktioner som ger oändliga möjligheter att skapa elevaktiva, 
lärarledda, spännande och engagerande lektioner. Tidsbesparande 
mallar som enkelt anpassas efter årskurs och ämne. 

Online-version
I Lumio kan lärare lägga till spelbaserade och kollaborativa lab-
övningar, SMART Notebook-filer, färdiga PDF:er, PowerPoint- och 
Google-filer och sedan skicka lektionsinnehållet till elevernas 
enheter och låta dem arbeta på egen hand eller tillsammans på 
kollaborativa arbetsytor.  

Den ultimata utbildningsmjukvaran                                                                                                                         

mjukvara
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Kraftfulla, användarvänliga verktyg för lärare                                                                                         

En licens - tusen möjligheter
SMART Learning Suite, inkluderar både en nerladdningsbar 
version och en online-version. Lärarna har tillgång till hela 
mjukvarusviten när som helst, från vilken dator som helst, 
hemma, på jobbet eller på resan och kan skicka lektionerna till 
den gemensamma ytan i klassrummet och till elevernas enheter. 
Eleverna kan bidra med innehåll till den kollaborativa arbetsytan 
när som helst, var de än befinner sig.

Licensen är skräddarsydd för din skola, kostnaden baseras på 
antalet SMART Board skolan har, antalet lärare som ska använda 
SMART Learning Suite och antalet år ni önskar teckna. 

 •   Skapa enkelt och snabbt dynamiska, interaktiva, roliga 
och engagerande lektioner och övningar av PDF- och 
PowerPoint-filer, Google Slides, Docs och Sheets.

 •   Dela lektionerna trådlöst till en klassens gemensamma yta 
och skicka till elevernas enheter eller till andra lärare. 

 •   Växla mellan lärarledda instruktioner och elevernas eget 
arbete under lektionen med ett enkelt knapptryck. 

 •  Roliga bakgrunder, animeringar och ljud engagerar eleverna att 
lära på klassens gemensamma yta eller på sina enheter.

 •   Skapa pedagogiska spel på under 5 minuter med de färdiga 
mallarna eller återanvänd ett frågebatteri till en helt ny övning.

 •   Välj mellan många olika aktiviteter: sortera, fyll i lucktexter, 
rangordna, para ihop, tävla i lag eller via egna enheter...

Interaktiva lektioner

 •  I Lumio kan du med ett knapptryck konvertera vilken sida 
som helst från en PowerPoint-, PDF- , Google- eller SMART 
Notebook-fil till en kollaborativ arbetsyta som eleverna kan nå 
när som helst, var som helst. 

 •  Elever samarbetar och samskapar genom att lägga till 
innehåll på arbetsytan från deras egna enheter, de utvecklar 
kritiskt tänkande och sociala förmågor och färdigheter. 

 •  Lärare kan växla mellan genomgångar och samarbeten i 
helklass och smågruppsdiskussioner med äkta kollaboration 
och problemlösning. Läraren kan följa elevernas arbete i 
realtid och ge feedback från SMART Board eller lärarenheten.

Digitala prov  Kollaborativa arbetsytor 

 •   Följ upp elevernas kunskapsinhämtning under arbetets gång 
för den formativa bedömningen.

 •  Skapa ett digitalt prov med dina egna frågor med bildstöd 
på under 5 minuter och låt eleverna svara på en dator, 
Chromebook, platta eller telefon. Det enda som krävs är en 
internetuppkoppling. 

 •   Eleverna får omedelbar återkoppling på sin egen kunskaps-
utveckling utan att lektionens flöde avbryts. Lärarna får en 
komplett sammanställning i en Excel-fil över samtliga elevers 
svar. Ingen rättning krävs vilket sparar tid.

Spelbaserade övningar

Prova kostnadsfritt på smartboard.se/support  

Kontakta oss för prisförslag för just din skola:  
order@netsmart.se

Gör som 25 miljoner lärare och pedagoger över hela världen - SMART Learning Suite 

SMART Learning Suite fungerar 
tillsamman med de plattformar 
lärarna är vana vid och som 
skolan har investerat i.
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Flexibla lärmiljöer
Med iQ-modulen kan läraren styra lektionen från SMART Board,  
klassens gemensamma yta eller från en mobil enhet i eller utanför 
klassrummet. 

Samtidigt - utan att vänta på varandra 
Med Simultaneous Tool Differentiation kan flera elever skriva, sudda 
och flytta objekt samtidigt på skärmen vilket gör att de kan samarbeta 
naturligt på skärmen utan att behöva vänta på varandra.

SMART Mjukvara + Hårdvara = Sant                                                        
SMART Board iQ är specifikt framtagen för att sammanföra lärare, elever och alla digitala 
enheter till en pedagogisk helhet inne i och utanför klassrummet. SMART Board uppmuntrar alla 
elever att bidra, antingen vid SMART Board eller från sina egna enheter.

En 1-årslicens på SMART Learning Suite medföljer vid köp av SMART Board

Få ut det mesta av investeringen                                                      
Ditt köp är bara början. Våra SMART Certifierade utbildningar, användarföreningen SMARTKlubben 
med användarforum för pedagogiska frågor och tillgången till teknisk support via din SMART 
ackrediterade återförsäljare hjälper er att nyttja alla fördelar med SMARTs undervisningsverktyg.

SMARTKlubben 
SMARTKlubben, Netsmarts 
användarförening för lärare, med 
erfarenhetsutbyte, lektionsbank, 
instruktionsfilmer, tips & trix, 
användarforum för pedagogiska frågor ...

SMART Certifierad utbildning 
Netsmart har utarbetat ett utbildnings-
koncept i flera steg som gör pedagogerna 
väl förtrogna med hur skolans/förskolans 
olika digitala verktyg kan användas 
tillsammans. 

Teknisk support 
Via din SMART ackrediterade återförsäljare 
får du teknisk support om något krånglar. 
Våra återförsäljare och installatörer är 
utbildade och certifierade av oss på 
Netsmart. 

© 2019 SMART Technologies. All rights reserved. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Object Awareness, Pen ID, Silktouch, the SMART 
logo and all SMART taglines and product logos are trademarks or registered trademarks of SMART Technologies in the U.S. and/or other countries. All third-
party product and company names are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners.  112318

Svensk distributör

Netsmart AB | smartboard.se | info@netsmart.se |  010-150 06 00

Läs mer:
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SMART Learning Suite fortsätter att utvecklas                                                                                 

SMART Learning Suite utvecklas ständigt för att möta lärares behov i arbetet med att förbereda eleverna för framtiden. 
En prenumeration säkerställer att skolan alltid har tillgång till den senaste uppdateringen av SMART Notebook och Lumio 
med nya aktiviteter och funktioner. 

FÖRDELAR VERSIONER

FUNKTIONER 11.4 14 15 16 17 18 19
Online-Exklusiva Funktioner
Dela SMART Notebook-filer till elevernas enheter ✓ ✓ ✓
Aktiviteter: Memory Match, Super Heroes, Future Bots ✓ ✓ ✓
Aktiviteter: Kollaborativa arbetsytor ✓ ✓
Importera Microsoft® PowerPoint® och PDF-filer ✓ ✓
Importera Google Slides, Docs och Sheets ✓
Digitala prov
Prov för den formativa bedömningen: Flervalsfrågor, Sant
eller falskt, Flersvarsfrågor, Kort svar, Röstningar

✓ ✓ ✓ ✓

Läraren styr över hastigheten på provet ✓ ✓ ✓
Spelbaserade övningar
Aktiviteter: Flip Out, Supersortering ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Aktiviteter: Lucktext, Rangordna, Match ‘Em Up, Shout It Out! ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Aktiviteter: Speedup, Etikettavslöjaren    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Aktiviteter: Monster Quiz, Game Show ✓ ✓ ✓ ✓
Dela till elevernas enheter ✓ ✓ ✓ ✓
Skapa eget tema i Supersortering ✓
Övriga funktioner
Access till SMART Notebook på alla datorer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Textpennan/Ink editing ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
GeoGebra matematikaktiviteter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SMART Blocks matematikaktiviteter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Spela in lektionen, perfekt för att flippa klassrummet mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Interaktiva tankekartor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Fler former och vinklar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Bädda in YouTube® videor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
HTML 5 widgets ✓ ✓ ✓ ✓
Bildsök, fria bilder på internet ✓ ✓ ✓ ✓
Infoga och editera matematiska ekvationer ✓ ✓ ✓ ✓
Dela Notebook-filer via URL ✓ ✓ ✓
Dela Notebook-filer till SMART Board® iQ ✓ ✓ ✓
Mobilapp – kontrollera Notebook-filer på SMART Board iQ på 
distans ✓ ✓ ✓

Importera PowerPoint- och PDF-filer ✓
OS-KOMPABILITET
Mac 10.11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mac 10.12 ✓ ✓ ✓ ✓
Mac 10.13 ✓ ✓
Windows 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Windows 8 ✓ ✓ ✓
Windows 8.1 14.3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Windows 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FÖRDELAR:   Integration med elevenheter   Spelbaserat lärande   Insikt i lärandeprocessen   Tidsbesparande för läraren


