
 

Kära lärare och skoladministratörer,  

Vi har lyssnat på all er feedback om vikten av Prometheans ActivInspire-programvara i 
era klassrum, och baserat på den feedbacken är vi glada över att kunna informera er 
om att vi har beslutat att fortsätta underhålla och stödja vår populära ActivInspire-
programvara. Det otroliga gensvaret på vår Flipchart-konverteringstjänst har framhävt 
vikten, värdet och det hårda arbete som våra kunder har lagt ned på de nuvarande 
miljontals ActivInspire-lektioner och aktiviteter som skapats under det senaste 
decenniet. Vi vill säkerställa att vår lojala lärarbas kan fortsätta använda detta innehåll 
nu och i framtiden. 

Faktum är att då gensvaret på vår tjänst för att konvertera ActivInspire Flipcharts till 
ClassFlow-format har varit så enormt, kan vi helt enkelt inte hålla jämna steg med 
efterfrågan. Med beslutet att fortsätta underhålla och stödja ActivInspire-
programvaran, kan ni nu fortsätta använda era Flipcharts inom ActivInspire och 
hantera övergången till ClassFlow i er egen takt. Därför har vi beslutat att från och med 
idag upphöra med konverteringstjänsten på obestämd tid. För de kunder som redan 
har skickat in sina Flipcharts till Promethean kommer vi ära vårt åtagande om att 
konvertera dem till ClassFlow-format. Vi kan dock inte förbinda oss till ett 
konverteringsdatum, och vi ber om ert tålamod. Som en påminnelse, om du vill 
konvertera dina Flipcharts till ClassFlow-formatet, kan du använda den automatiska 
konverteraren som finns i ClassFlow i dagsläget, och vi förväntar oss att konverterarens 
funktionalitet fortsätter att förbättras med tiden.  

För er lärare som framgångsrikt har migrerat till produktflödet ClassFlow och konverterat 
ert ActivInspire-innehåll till ClassFlow-formatet, är vi glada över att ni kommer kunna 
engagera era elever med en sannerligen uppslukande inlärningsmiljö. Promethean 
fortsätter att vara dedikerad till att utveckla ClassFlow som vår nästa generations plattform 
för lektionsframförande. Cloud-baserade lösningar, som ClassFlow, representerar 
framtiden inom utbildningsteknologi och ger ytterligare möjligheter till 
studentengagemang i klassrummet.  

Tack för era många år av lojalt stöd av ActivInspire, och Promethean ser fram emot att 
fortsätta förse dig med programvarulösningar som engagerar och motiverar studenter 
att lära sig. 


