
 

Beste leraren en schooldirecteurs, 

We hebben naar al jullie feedback geluisterd en hebben begrepen hoe belangrijk de 
ActivInspire software van Promethean in jullie klassen is. Gebaseerd op die feedback 
zijn we blij om jullie te kunnen melden dat we hebben besloten om door te gaan met 
het onderhouden en ondersteunen van onze populaire ActivInspire software.  De 
geweldige reactie op onze Flipchart conversie-dienst heeft het belang, de waarde en 
het harde werk aangetoond dat onze klanten in de miljoenen bestaande ActivInspire-
lessen en -activiteiten hebben gestopt, die ze in de afgelopen tien jaar hebben 
gemaakt. We willen ervoor zorgen dat onze loyale leraren deze nu en in de toekomst 
kunnen blijven gebruiken. 

Eigenlijk is de reactie op onze dienst om ActivInspire Flipcharts om te zetten in 
ClassFlow-formaat zo geweldig groot geweest, dat we het gewoon niet bij kunnen 
werken. Door de beslissing om de ActivInspire-software te blijven onderhouden en 
ondersteunen, kunt u nu uw Flipcharts binnen ActivInspire blijven gebruiken en de 
conversie naar ClassFlow op uw eigen tempo doen. Daarom hebben we besloten om 
vanaf vandaag de conversiedienst voor onbepaalde tijd op te schorten. Voor de 
klanten die hun Flipcharts al naar Promethean hebben gestuurd, zullen we onze 
toezegging waarmaken om deze in ClassFlow-formaat om te zetten; we kunnen echter 
geen datum garanderen waarop deze conversie klaar zal zijn en we vragen daarom 
om uw geduld.  Ter herinnering, als u uw Flipcharts naar het ClassFlow-formaat om wilt 
zetten, kunt u de automatische omzetter uit ClassFlow gebruiken. We verwachten dat 
de functionaliteit van de omzetter in de toekomst verbeterd zal blijven worden.  

We zijn enthousiast om de leraren die met succes de migratie naar ClassFlow 
producten hebben uitgevoerd. We vinden het fijn dat u uw studenten kunt benaderen 
met een werkelijk meeslepende leeromgeving. Promethean blijft toegewijd aan het 
ontwikkelen van ClassFlow als ons volgende-generatie platform om lessen aan te 
bieden.  Oplossingen in de cloud, zoals ClassFlow, vertegenwoordigen de toekomst van 
onderwijstechnologie en bieden extra mogelijkheden om met leerlingen in de klas te 
werken.  

Bedankt voor uw vele jaren van loyale steun aan ActivInspire. Promethean ziet er naar 
uit om u te blijven helpen met software-oplossingen die leerlingen stimuleren om te 
leren. 


