kommunikasjon

smart board
SMART Board til utdanning gir en inspirerende skoledag
for lærer og elever. Pedagoger over hele verden benytter
nå SMARTs produkter, som har revolusjonert måten å
undervise og lære på.
hva er smart board?

fakta smart board

SMART Board er en interaktiv tavle med en berøringsfølsom flate som kobles
til en datamaskin og en projektor. Datamaskinen styres direkte fra tavlen,
noe som betyr at du har tilgang til alt digitalt undervisningsmateriell rett på
tavlen. Du kan enkelt bruke en penn og skrive på en nettside eller i et hvilket
som helst program. Notater og undervisningsopplegg kan lagres, deles eller
sendes direkte til elevene via e-post.

SMART Board leveres i ulike størrelser og
formater, med eller uten prosjektor.
Med SMART Board kan du:
• Bruke finger som mus og styre PCen
• Tegne og skrive i alle typer programmer
og dokumenter
• Bruke pennen og svampen som på
vanlig tavle
• Lagre arbeid for å jobbe videre senere
SMART Board erstatter:
Den tradisjonelle krittavla, projektor-lerret,
overhead, flip-over, kartverk og andre
informasjonsverktøy

Hvorfor smart board?
SMART Board er i dag installert i over 30.000 norske klasserom (april 2013)
og stadig flere pedagoger opplever at SMARTs løsninger fører til økt motivajon, engasjement og læringsutbytte. Dette er Norges desidert mest solgte
interaktive tavle til skole og næringsliv.
SMART tilbyr den mest komplette klasseromsløsningen
bestående av meget brukervennlig programvare,
maskinvare og innholdsressurser for undervisning.
SMARTs løsninger for utdanning inneholder alt du tren-

Visste du at...
...SMART tilbyr den mest komplette klasseroms
løsningen og er den mest utbredte produktpakken
i bruk.

ger for å skape et godt pedagogisk undervisningsmiljø.
Det finnes i dag utallige varianter av elektroniske tavler på markedet. Kvalitet,
brukervennlighet og programvare som medfølger varierer sterkt. Dette er det
viktig å være klar når man skal velge løsning. Velger du SMARTs produkter fra

rammeavtale

NetSolution tilbyr vi befaring, montering og kursing av lærere. Vi har levert

NetSolution har rammeavtale med mange
kommuner via Buskerud, Vestfold og
Telemark Fylkeskommune.

SMART Board til nesten 500 klasserom i Buskerud, Vestfold og Telemark, og
referanser skaffes gjerne.

NetSolutions produkter og løsninger
IT-løsninger
NetSolution er totalleverandør av IT-plattformer og våre fokusområder er installasjon, drift og vedlikehold av dataløsninger til bedriftsmarkedet og det offentlige. Vi har produkter og tjenester som
skreddersys til ditt behov enten det leveres i skyen, lokalt eller begge deler.
Vi utfører rådgivning ved valg av IT-plattform, utfører prosjektledelse og står for levering, installasjon og implementering. Vi leverer hardware/utstyr og software/kommunikasjonsløsninger fra de ledende aktørene i
markedet. Våre konsulenter innehar de riktige sertifiseringer.
Vi ligger i tetposisjon når det gjelder nye løsninger og teknologi i bransjen. Med kunnskapsrike og serviceinnstilte
medarbeidere, yter vi tjenester og leverer løsninger som skaper lønnsomhet for deg som kunde.

komplette forretningsløsninger
NetSolution leverer komplette forretningsløsninger for styring av din virksomhet. Begrepet omfatter
systemer for økonomi- og logistikk, serviceadminstrasjon, prosjektstyring, kundeutvikling (CRM) og
HR/lønn. Disse løsningene kan vi sy sammen med spesielle fagsystemer som din virksomhet måtte
benytte.

Dokumentløsninger
Vi tilbyr en bred portefølje, fra profesjonelle høyhastighets MFPer til svært priseffektive svart-hvitt
skrivere, fakser og skannere. Uansett hva du er ute etter, uansett størrelsen på ditt firma - vi leverer
produkter som gjør deg og dine medarbeidere enda mer effektive.
Våre produkter og tjenester gjør papirinformasjon om til digital informasjon og omvendt, og vi tilbyr
programmer for effektivisering av dokumentflyt - spar kostnader, ressurser og miljøet!

Telecom
NetSolution leverer Mobilt Bedriftsnett fra Telenor, og fiber og bredbåndstjenester fra Broadnet og
Kvantel. Vi er medlem av den landsdekkende Telekjeden som er markedets sterkeste uavhengige
kjede av telecom-forhandlere. Dette sikrer deg som kunde en enklere integrasjon og innføring av de
nye teknologiene innen kommunikasjonsløsninger.
Vi har krav på oss til enhver tid å ligge helt i forkant når det gjelder kompetanse og erfaring i betjening av en teknologi i rivende utvikling. Du som kunde kan føle deg trygg på at vi kan anbefale de beste telecom-løsningene til nettopp
din bedrift!

AV/Display
NetSolution leverer komplett møterom, og setter sammen markedsledende produkter til en funksjonell løsning som er skreddersydd for dine behov. Løsningene gir deg bl.a. mulighet til å avholde
møter og ha samordnet kommunikasjon med folk på andre lokasjoner.
I porteføljen har vi elektroniske tavler, SMART Board, til utdanning og møterom generelt, noe som
har revolusjonert måten å undervise og lære på.
Vi leverer også digital skjermkommunikasjon, også kalt ”Digital Signage”. Løsningen benyttes i dag som en intern
informasjonskanal innad i bedrifter, og i reklamesammenheng som informasjonskanal mot publikum i butikker, banker,
private og offentlige organisasjoner.
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