Lärare behöver rätt arbetsverktyg

SMART Board iQ
®

Kampanjpaket 126 900 kr
Köp 3
betala

42 300 kr

+

DITT

Sveriges
mest
köpta

per skärm

Ingår i kampanjpaketet:
Tre SMART Board® iQ 6000S

Onlineutbildning och användarforum

Kostnadsfri mjukvara

På svenska

Logga in för att nå ditt innehåll

GDPR

Multitouch på Chromebook,

5 års garanti med förhandsutbyte

Mac och Windows
Automatiska uppdateringar och
SMART Remote Management

ENERGY STAR® -certifierad
Integration med Google Drive och
Microsoft Teams

Mobila stativ

Alla
kampanjer:

3-pack
SMART Board iQ
•

6000S 65” 126 900 kr/3-pack
(ord. pris 143 970 kr)

Barnsäkra med safety stop,
motoriserade, höj- och sänkbara.

•

6000S 75” 159 900 kr/3-pack
(ord. pris 182 970 kr)

29 970 kr/3-pack

•

6000S 86” 192 900 kr/3-pack
(ord. pris 215 970 kr)

EFF3250

Priser ex moms, frakt, installation och kemikalieskatt.
Kampanjerna gäller order lagda och fakturerade innan den 30 december 2022, eller så långt lagret räcker.

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

På

svenska

+

Engagerar eleverna varje gång
Omvandla statiskt innehåll till kollaborativa lektioner och
dela till eleverna var som helst, när som helst
•

Importera PDF, PPT och Google-filer

•

Desmos och Phet simulationer

•

Frågesporter, tävlingar, omröstningar,

•

Följ elevernas arbete och ge
återkoppling i realtid

responsfrågor, digitala prov
•

Kollaborativa arbetsytor

•

Plattformsoberoende

•

Individuella handouts

•

Full integration med Google Drive,

•

Spelbaserade övningar

•

Muntliga instruktioner

Microsoft Teams och SMART Board iQ
•

Medlemskap i SMARTKlubben.se

Lumio.nu

GDPR
Trygg investering tillsammans med Netsmart AB
SMART Certifierad utbildning

SMARTKlubben

Netsmart har utarbetat ett utbildningskoncept
i flera steg som gör pedagogerna väl förtrogna med hur skolans/förskolans olika digitala verktyg kan användas
tillsammans samt möjlighet att bli SMART Coach.

När du köper av en SMART ackrediterad återförsäljare
ingår kostnadsfritt medlemskap i användarföreningen
SMARTKlubben där pedagoger delar med sig av sina
lektioner, övningar och erfarenheter.

SMART ackrediterade återförsäljare

•

Netsmart AB är distributör för SMART i Sverige, med ett direkt samarbete med tillverkaren SMART Technologies. Netsmart AB har byggt
upp ett rikstäckande nätverk av noga utvalda återförsäljare som
säkerställer att du som kund får ett professionellt bemötande i alla
led, från valet av produkter och utbildning av pedagogerna till tekniskt
stöd och support. SMART ackrediterade återförsäljare erbjuder 3 års
garanti på SMART skärmar med möjlighet att köpa förlängning på
totalt 5 eller 7 års garanti.

•
•
•
•
•
•
•

färdiga lektioner,
aktiviteter och övningar
online-utbildningar
webbinarier
självstudier
instruktionsfilmer
pedagogisk support
svenska bildgallerier
SMART Ambassador

smartklubben.se

Priser ex moms, frakt, installation och kemikalieskatt. *Moms och ev. resekostnader tillkommer.
Kampanjerna gäller order lagda och fakturerade innan den 30 december2022, eller så långt lagret räcker.

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

På platsenutbildning
2000 kr rabatt
när du köper
SMART Board

7 990 kr*

