Kampanj SMART Board - 2 eller 4?
Köp 4 st
SMART Board 75”

37 475 kr/st
Utbildning
ingår

+

värde 9 990 kr

Omvandlar

PDF, PowerPoint
och Google-filer
till interaktiva
lektioner

Upptäck nya SMART Board
- starta lektionen direkt

Integrerad
med
G Suite

SMART Board iQ är inte som andra skärmar.
SMART Board iQ tillsammans med SMART Learning Suite
har alla funktioner du behöver. På ett ställe. Alltid till hands.
Du når alla funktioner utan att koppla in dator eller andra apparater.

SMART Board — Marknadsledande

— länkar samman elever, lärare och alla digitala enheter i och utanför klassrummet, läs hur:

Många kan
arbeta
samtidigt

Inbyggd
webbläsare
Inbyggd

skärmspegling

SMART
Ink

Inbyggd
whiteboard
med
Shout It Out

Stöd för
appar

SMART Board 2 eller 4?
2 st 75” MX
4 st 75” MX

79 990 kr
149 900 kr

(85 980 kr)
(181 950 kr)

Vid köp av 4 st SMART Board iQ MX 75”
ingår utbildning till ett värde av 9 990 kr.
Priser ex moms, frakt, installation, kemikalieskatt och ev resekostnader..
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, längst tom den 31 mars 2020.

Kontakta Netsmart AB svensk distributör | www.smartboard.se | info@netsmart.se | 010-150 06 00
Netsmart - leverantör till den svenska skolmarknaden sedan 2001

För fler möjligheter i klassrummet - köp till mobilt stativ och dokumentkamera

Mobilt stativ

Ladda hem

För flexibla lärmiljöer

Komplettera din lösning med ett elektriskt,
höj- och sänkbart stativ med stora, lättrullade
hjul. Förflytta skärmen enkelt i klassrummet,
tryck på en knapp för att höja upp skärmen
vid filmvisning och sänka ner den vid gruppgenomgångar och samarbete.

• Köpguide
Implementeringsguide
• Checklista

•

Vad behöver man tänka på
innan investering av digitala
verktyg till undervisningen?

Pris från 9 990 kr/st*

FunTable

Interaktivt bord för kollaboration
Den stora interaktiva bordsytan gör det
möjligt för flera barn och vuxna att samarbeta
och lösa problem i valfria appar som enkelt
laddas hem på bordet. Istället för att trängas
framför en liten skärm kan alla se vad som
händer, diskutera sig fram till olika
lösningar och lära av varandra.
Pris 25 997 kr/st*

SMART Board — Marknadsledande

— länkar samman elever, lärare och alla digitala enheter i och utanför klassrummet, läs hur:

Trygg investering tillsammans med Netsmart AB
SMART Certifierad utbildning

SMARTKlubben

För att kunna använda SMART Board fullt
ut krävs utbildning. Vi på 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
och SMART Diplomerad skola.

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

SMART ackrediterade återförsäljare
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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
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utvalda återförsäljare som säkerställer att du som
™
kund får ett professionellt bemötande i alla led, från
valet av produkter och utbildning av pedagogerna
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till tekniskt stöd och support. SMART ackrediterade
återförsäljare erbjuder 5 års garanti på tavlor och
3 års garanti på SMART skärmar med möjlighet att köpa till 2 års
förlängning för totalt 5 års garanti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

färdiga lektioner och övningar
instruktionsfilmer
tips & trix
pedagogisk support
svenska gallerier
inspirationsträffar
nätverksträffar
samarbeten
SMART Exemplary Schools
SMART Exemplary Educators

www.smartklubben.se

Utbildning

2000 kr rabatt
när du köper

SMART Board:

7 990 kr

Priser ex moms, frakt, installation, kemikalieskatt och ev. resekostnader tillkommer.
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, längst tom den 31 mars 2020.

Kontakta Netsmart AB svensk distributör | www.smartboard.se | info@netsmart.se | 010-150 06 00
Netsmart - leverantör till den svenska skolmarknaden sedan 2001

