
 

Kære lærere og skoleledere 

Vi har lyttet til al jeres feedback om vigtigheden af at have Prometheans ActivInspire-
software i jeres klasseværelser, og baseret på den feedback er vi glade for at kunne 
fortælle jer, at vi har besluttet fortsat at vedligeholde og supportere vores populære 
ActivInspire-software. Den utrolige respons på vores Flipchart-konverteringsservice har 
understeget vigtigheden og værdien af det store arbejde, vores kunder har lagt i de 
eksisterende millioner af ActivInspire-lektioner og -aktiviteter, der er lavet i det sidste årti. 
Vi vil sikre, at alle vores loyale lærere fortsat kan bruge dette indhold – nu og i 
fremtiden. 

Fordi responsen på vores service om at konvertere ActivInspire-Flipcharts til ClassFlow-
format faktisk har været helt kolossal, kan vi simpelthen ikke følge med efterspørgslen. 
Med beslutningen om fortsat at vedligeholde og supportere ActivInspire-softvaren kan 
du nu fortsat bruge dine Flipcharts i ActivInspire og styre overgangen til ClassFlow i dit 
eget tempo. Derfor har vi besluttet, fra og med i dag, at stoppe konverteringsservicen 
på ubestemt tid. Vi vil overholde vores forpligtelse overfor de kunder, der allerede har 
indsendt deres Flipcharts til Promethean, og vi vil konvertere disse kunders Flipcharts til 
ClassFlow-format. Men vi kan ikke forpligte os til en afslutningsdato for konverteringen, 
så vi håber, at du vil vise os tålmodighed. Vi minder om, at hvis du vil konvertere dine 
Flipcharts til ClassFlow-formatet, kan du bruge den automatiske konvertering, der i dag 
findes i ClassFlow, og vi forventer, at funktionaliteten af denne konvertering hele tiden 
vil blive forbedret. 

Vi glæder os til, at de lærere, der med succes har skiftet til ClassFlow-produktsuiten, og 
som har konverteret deres ActivInspire-indhold til ClassFlow-formatet, rigtig kan fordybe 
sig i undervisningen i læringsmiljøet. Promethean vil fortsat være forpligtet til at udvikle 
ClassFlow som vores næste generation af platform til klasseundervisning. Cloud-
baserede løsninger, såsom ClassFlow, repræsenterer fremtidens undervisningsteknologi 
og giver yderligere muligheder for at engagere de studerende i klasseværelset. 

Tak for de mange år, hvor du trofast har bakket op om ActivInspire. Promethean ser 
frem til fortsat at servicere dig med software-løsninger, der engagerer og motiverer 
studerende til at lære. 

 


