
 

Kính gửi các giáo viên và người quản lý trường học 

 

Chúng tôi đã lắng nghe tất cả phản hồi của các bạn về tầm quan trọng của Phần mềm ActivInspire của 
Promethean trong lớp học của các bạn và dựa trên phản hồi đó, chúng tôi vui mừng thông báo với các 
bạn rằng chúng tôi đã quyết định tiếp tục duy trì và hỗ trợ Phần mềm ActivInspire rất phổ biến của 
chúng tôi. Phản hồi quan trọng đó đối với dịch vụ chuyển đổi bảng Flipchart của chúng tôi đã làm nổi bật 
tầm quan trọng, giá trị và sự cố gắng trong công việc mà những khách hàng của chúng tôi đã dành rất 
nhiều thời gian và công sức để thực hành hàng triệu bài tập và hoạt động ActivInspire hiện có được tạo 
ra trong thập kỷ qua. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng giáo viên trung thành của chúng tôi có thể tiếp tục 
sử dụng nội dung này trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. 

 Trên thực tế, do phản hồi đối với dịch vụ của chúng tôi để chuyển đổi bảng ActivInspire Flipchart sang 
định dạng ClassFlow là rất lớn, chúng tôi hoàn toàn không thể theo kịp nhu cầu. Với quyết định tiếp tục 
duy trì và hỗ trợ phần mềm ActivInspire, bây giờ bạn có thể tiếp tục sử dụng bảng Flipcharts trong 
ActivInspire và kiểm soát quá trình chuyển đổi sang ClassFlow theo tốc độ của riêng của bạn. Do đó, 
chúng tôi đã quyết định, ngay ngày hôm nay, tạm dừng dịch vụ chuyển đổi vô thời hạn.  Đối với 
những khách hàng đã gửi bảng Flipchart của mình tới Promethean, chúng tôi tôn  trọng cam kết của 
mình để chuyển đổi chúng sang định dạng ClassFlow; tuy nhiên, chúng tôi không thể cam kết ngày 
hoàn thành chuyển đổi cụ thể và chúng tôi rất mong sự kiên nhẫn của các bạn. Xin nhắc lại, nếu bạn 
muốn chuyển đổi bảng Flipchart của bạn sang định dạng ClassFlow, bạn có thể sử dụng trình chuyển đổi 
tự động hiện có trong ClassFlow và chúng tôi hy vọng chức năng của bộ chuyển đổi sẽ tiếp tục cải thiện 
theo thời gian.  

 

Đối với những giáo viên đã chuyển thành công sang bộ sản phẩm ClassFlow và chuyển đổi nội dung 
ActivInspire của các bạn sang định dạng ClassFlow, chúng tôi rất vui mừng vì các bạn có thể thu hút sinh 
viên của mình bằng một môi trường học tập thật sự hấp dẫn. Promethean tiếp tục được cống hiến cho sự 
phát triển của ClassFlow như là nền tảng thế hệ tiếp theo của chúng tôi để cung cấp bài học cho giảng 
dạy. Các giải pháp dựa trên công nghệ đám mây, như ClassFlow, đại diện cho tương lai của công nghệ giáo 
dục và tạo thêm những cơ hội cho học sinh tham gia vào lớp học. 

Cảm ơn các bạn đã nhiều năm ủng hộ trung thành ActivInspire, và Promethean mong muốn tiếp tục phục 
vụ các bạn với các giải pháp phần mềm thu hút và khuyến khích học sinh học tập. 

  

 


