
Upplev de nya funktionerna i 
SMART Notebook® Plus
Den världsledande pedagogiska mjukvaran har nu blivit ännu bättre. 
Alla lärare behöver bra arbetsverktyg anpassade till uppdraget 

I SMART Notebook Plus får du tillgång 
till webbaserade funktioner som gör 
det möjligt för eleverna att arbeta med 
lektionsinnehåll på sina egna digitala 
verktyg. Spelbaserade aktiviteter, 
reponsverktyg och digitala prov gör 
den formativa bedömningen rolig och 
meningsfull. Notebook Plus lockar fram 
elevernas engagemang och fungerar på 
alla olika interaktiva skärmar, tavlor och 
projektorer från alla leverantörer.

SMART Notebook Plus ger tillgång till:
 ☑ Interaktivitet på alla olika interaktiva skärmar, tavlor och projektorer 
oavsett märke, från alla olika leverantörer

 ☑ Anslut elevernas digitala enheter, datorer, Chromebooks, iPads och plattor
 ☑ Skapa spelbaserade aktiviteter
 ☑ Skapa digitala prov och utvärderingar
 ☑ Transparent bakgrund, tvåsidorsvisning
 ☑ Tankekartor, Lektionsinspelare och SMART Blocks
 ☑ Dela lektioner till eleverna online med Lumio

RÄTT!



Anslut elevernas enheter för mer aktiv inlärning. 
Istället för att enbart använda elevernas enheter till individuellt arbete kan du med Notebook Plus bättre 
nyttja din teknikinvestering genom att bjuda in eleverna och göra dem aktiva under lektionen. Funktioner som 
braisntorming, roliga frågesporter och mycket annat gör eleverna delaktiga även om de ansluter sig på distans. 

Spelbaserade aktiviteter gör lärandet roligt!
Spel och aktivitetsmallar för individuella arbeten, grupparbeten eller helklassaktiviteter 
omvandlar lektionerna till dynamiska, minnesvärda lärtillfällen. Skapa egna populära aktiviteter 
som dra och släpp, sortering, rankordning eller para ihop - på under fem minuter. 

Följ elevernas arbete i realtid. 
Gör snabba avstämningar av elevernas förståelse med funktioner som omröstningar, 
frågesporter eller öppna frågor. Med formativa responsverktyg integrerade i lektionen 
kan läraren snabbt och enkelt anpassa lektionen efter elevernas behov. 

Det fungerar på all hårdvara.  
SMART Notebook Plus fungerar på alla olika typer av interaktiva skrämar och tavlor från alla 
leverantörer oavsett märke, och på både Windows och Mac OS, vilket gör det möjligt att 
standardisera undervisningsmjukvara på hela skolan och ansluta den till alla olika elevenheter 
inklusive Lumio.  Oavsett hårdvara är Notebook Plus kompatibel och enkel att använda. 

Redo att uppleva 
SMART Notebook Plus? 

Få ut mer av din undervisningsmjukvara

Prova kostnadsfritt!  
smartboard.se/notebook

 Kontakta Netsmart : 
010-150 06 00 | info@netsmart.se
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