
 

Kjære lærere og skoleadministratorer,  

Vi har lyttet til alle deres tilbakemeldinger og ser hvor verdifull Prometheans 
programvare ActivInspire har vært for undervisningene deres. I lys av 
tilbakemeldingene kan vi gledelig opplyse om at vi har bestemt oss for å fortsette å 
jobbe med og støtte dette populære programmet, ActiveInspire.  Den utrolige 
responsen vi har fått i forbindelse med Flipchart-konverteringstjenesten understreker 
viktigheten, verdien og det harde arbeidet kundene våre har lagt inn i millioner av 
ActivInspire-kurs og aktiviteter som har blitt skapt i løpet av de siste ti årene.  Vi ønsker å 
sørge for at våre trofaste lærere har muligheten til å bruke dette innholdet, nå og 
fremover. 

Responsen vi har fått på vårt arbeid med å konvertere ActivInspire Flipcharts til et 
ClassFlow-format har faktisk vært så enorm at vi ikke klarer å holde følge med 
etterspørselen.  Nå som vi har fastslått at vi vil fortsette å jobbe med og støtte 
ActivInspire-programvaren, kan dere fortsette å bruke Flipcharts i ActivInspire og styre 
overgangen til ClassFlow etter eget tempo. Dermed har vi bestemt oss for å utsette 
konverteringstjenesten på ubestemt tid. For kunder som allerede har sendt inn Flipcharts 
til Promethean, vil vi hedre forpliktelsene våre og konvertere dem til ClassFlow-formatet; 
men vi kan derimot ikke garantere noen tidspunkter for når de blir fullført, og ber dere 
vennligst om å være tålmodige.  Husk at dersom dere vil konvertere Flipcharts til 
ClassFlow-format, kan dere benytte den automatiske konverteringsfunksjonen som er å 
finne i dagens utgave av ClassFlow. Vi forventer imidlertid at denne funksjonen vil 
forbedre seg over tid.  

Vi er spente på vegne av de lærerne som har lykkes med å migrere over til ClassFlow-
produkter og klart å konvertere ActivInspire-innhold til ClassFlow-formatet, da dere nå kan 
engasjere elevene enda dypere i undervisningene. Promethean fortsetter imidlertid å 
dedikere seg til å utvikle ClassFlow som vårt nye undervisningsplattform.  Nettskybaserte 
løsninger som ClassFlow gir et innblikk i skoleteknologiens fremtid og utvider mulighetene 
for å engasjere elever i klasserommet.  

Takk for at deres støtte gjennom alle disse årene som trofaste kunder av ActivInspire. 
Promethean ser frem til å betjene dere videre med programvareløsninger som 
engasjerer og motiverer elevene til å lære. 

 


