
 

Αγαπητοί Καθηγητές και Σχολικοί Διευθυντές,  

Ακούσαμε όλα τα σχόλιά σας σχετικά με τη σημασία που έχει το Λογισμικό ActivInspire  
της Promethean μέσα στην τάξη σας και βάσει αυτών των σχολίων, είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να σαν ανακοινώσουμε ότι αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να 
συντηρούμε και να υποστηρίζουμε το δημοφιλές Λογισμικό μας ActivInspire.  Η 
απίστευτη απόκρισή σας στην υπηρεσία μετατροπής μας για τα Flipchart υπογράμμισε 
τη σημασία, την αξία και τη σκληρή δουλειά που έχουν κάνει οι πελάτες μας για να 
δημιουργήσουν τα ήδη υπάρχοντα εκατομμύρια μαθήματα και τις δραστηριότητες  
ActivInspire που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.  Θέλουμε να 
εξασφαλίσουμε ότι η πιστή βάση καθηγητών μας μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί 
αυτό το περιεχόμενο τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. 

Στην πραγματικότητα, λόγω του ότι η απόκρισή σας στην υπηρεσία μετατροπής μας των 
ActivInspire Flipcharts σε μορφή ClassFlow ήταν τόσο μεγάλη, δεν ήμαστε απλώς σε 
θέση να ανταποκριθούμε στη ζήτηση.  Με την απόφαση να συνεχίσουμε τη συντήρηση 
και την υποστήριξη του λογισμικού ActivInspire, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε 
τα Flipcharts σας μέσα από το ActivInspire και να διαχειριστείτε τη μετάβαση στο 
ClassFlow με το δικό σας ρυθμό. Επομένως, αποφασίσαμε, αρχής γενομένης από 
σήμερα, να αναστείλουμε επ’ αόριστον τη λειτουργία της υπηρεσίας μετατροπής. Για 
όσους πελάτες έχουν ήδη υποβάλλει τα Flipcharts τους στην Promethean, θα τιμήσουμε 
τη δέσμευσή μας και θα τα μετατρέψουμε σε μορφή ClassFlow· ωστόσο, δεν μπορούμε 
να δεσμευτούμε για την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μετατροπής και σας ζητούμε την 
κατανόησή σας.  Σας υπενθυμίζουμε ότι εάν επιθυμείτε να μετατρέψετε τα Flipcharts σας 
σε μορφή ClassFlow, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη μετατροπή που υπάρχει 
μέσα στο ClassFlow σήμερα και αναμένουμε να συνεχίσει να βελτιώνεται η 
λειτουργικότητα του μετατροπέα με την πάροδο του χρόνου.  

Για εσάς, τους καθηγητές που έχετε πραγματοποιήσει πλήρως τη μετάβαση στη σουίτα 
προϊόντων ClassFlow και έχετε μετατρέψει το ActivInspire περιεχόμενό σας στη μορφή 
ClassFlow, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα είστε σε θέση να δώσετε στους μαθητές σας την 
ευκαιρία να συμμετέχουν μέσα σε ένα πραγματικά διαδραστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η 
Promethean συνεχίζει να είναι αφοσιωμένη στην ανάπτυξη του ClassFlow ως την 
πλατφόρμα μας επόμενης γενιάς για την παράδοση μαθημάτων.  Οι λύσεις βασισμένες σε 
τεχνολογίες cloud, όπως το ClassFlow, αντιπροσωπεύουν το μέλλον της τεχνολογίας της 
εκπαίδευσης και παρέχουν επιπλέον δυνατότητες για συμμετοχή των μαθητών μέσα στην 
τάξη.  

Σας ευχαριστούμε για την πολύχρονη πιστή υποστήριξή σας στο ActivInspire και η 
Promethean προσδοκεί να συνεχίσει να σας παρέχει λύσεις λογισμικού που κάνουν τους 
μαθητές να συμμετέχουν και τους δίνουν κίνητρα για να μαθαίνουν. 

 


