
 

Drodzy Nauczyciele i Administratorzy szkół,  

Wysłuchaliśmy uważnie wszystkich otrzymanych opinii dotyczących tego, jak ważne jest 
w Waszych klasach oprogramowanie Promethean ActivInspire i z przyjemnością 
informujemy, że podjęliśmy decyzję o zachowaniu naszego popularnego 
oprogramowania ActivInspire i dalszej jego obsłudze.  Niesamowita reakcja na naszą 
usługę przekształcania Flipchart podkreśliła jego znaczenie i wartość oraz ciężką pracę, 
jaką nasi klienci włożyli w miliony istniejących lekcji oraz zajęć ActivInspire stworzonych 
podczas ostatniej dekady.  Chcemy upewnić się, że nasza lojalna baza nauczycieli 
wciąż będzie mogła korzystać z tych treści zarówno teraz, jak i w przyszłości. 

W rzeczywistości odpowiedź na naszą usługę przekształcania ActivInspire Flipcharts w 
format ClassFlow była tak olbrzymia, że po prostu nie mogliśmy nadążyć za 
zapotrzebowaniem.  W związku z podjęciem decyzji o zachowaniu oraz dalszej 
obsłudze oprogramowania ActivInspire, możecie nadal korzystać ze swoich Flipcharts w 
ramach ActivInspire i zarządzać przechodzeniem na ClassFlow we własnym tempie. W 
związku z tym, podjęliśmy na dzień dzisiejszy decyzję o tym, że usługa przekształcania 
zostanie zawieszona na czas nieokreślony. Nadal będziemy honorować nasze 
zobowiązanie dotyczące konwersji plików do formatu ClassFlow w stosunku do tych 
klientów, którzy przekazali swoje Flipcharts do Promethean, nie możemy jednak 
zapewnić daty ukończenia przekształcania i prosimy o cierpliwość.  Chcemy 
przypomnieć, że jeśli chcesz przekształcić swoje Flipcharts do formatu ClassFlow, możesz 
skorzystać z automatycznego konwertera, który dziś istnieje w ramach ClassFlow, a my 
oczekujemy, że jego funkcjonalność będzie się poprawiać w miarę upływu czasu. 

Dla tych nauczycieli, którzy z powodzeniem przeprowadzili migrację do pakietu 
produktów ClassFlow i przekształcili swoje treści ActivInspire do formatu ClassFlow- 
jesteśmy podekscytowani, że możecie zaangażować swoich uczniów w prawdziwie 
wciągające środowisko nauki. Promethean nadal poświęcone jest rozwojowi ClassFlow 
jako naszej platformy nowej generacji dla dostarczania lekcji.  Rozwiązania w chmurze, 
takie jak ClassFlow, reprezentują przyszłość technik edukacji i dostarczają dodatkowe 
możliwości zaangażowania uczniów w klasie.  

Dziękujemy za wiele lat Waszego lojalnego wsparcia dla ActivInspire, a Promethean 
czeka z niecierpliwością na kontynuację obsługi rozwiązań informatycznych, które 
angażują i motywują uczniów do nauki. 


