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Inspireret af dig.
Et optimalt læringsmiljø kræver de rigtige værktøjer, der er udviklet med 
opmærksomhed på digitaliseringsprocessen i undervisningen, såvel som alle 
de udfordringer, der følger med. Med 50+ års erfaring indenfor undervisning,  
ved i3-Technologies præcist, hvad der behøves. Vores løsninger udvikles og 
laves i samarbejde med lærere for at sikre, at vi kan tilbyde en løsning, der 
imødekommer deres behov og løser deres udfordringer.  

Hos i3-Technologies er vores interaktive løsninger altid inspireret af og 
skabt til dig.  

I denne brochure vil vi illustrere, hvordan i3-Technologies kan 
hjælpe dig med at navigere i din digitale transformation og 
styrke undervisningsmiljøer for både elever og lærere. 



Aktive og 
engagerende 

timer

Forbedring af 
læringsudbytte

Mere inklud-
erende

Styrker
samarbejde

Nem at bruge 
og integrere

Hvordan ser fremtiden
for undervisning ud?
Udviklingen og inddragelsen af teknologi går hurtigere end nogensinde, og med det i mente er det vigtigt succesfuldt 
at integrere teknologi i læringsmiljøer. i3-Technologies ændrer ikke måden, du underviser på, men hjælper og styrker 
læringsoplevelsen både for lærere og elever. Vores digitale løsninger gør læring lettilgængelig, engagerende, fleksibel 
og mere effektiv. 

I mange studier, herunder vores egne undersøgelser, har skoler oplevet forøget læringsudbytte og -resultater, større 
engagement og entusiasme i klasseværelset med brugen af interaktive berøringsskærme eller tavler såvel som vores 
softwareløsninger, der er designet specifikt til klasseværelset. 

Ved at inddrage Edutech i dit klasseværelse, kan du skabe fordele for dine elever, kolleger og skoledistrikt. Ved hjælp 
af vores digitale økosystem for undervisning, kan du tilpasse den undervisningsløsning, der bedst imødekommer 
behovene i din undervisning og dens digitale transformation. 

Hjælp til lærere med 
at nå deres mål.
Med mere end 50 års erfaring indenfor undervisning og mere end  10 års erfaring med undervisningsteknologi, ved vi, 
hvordan vi skal navigere i nutidens undervisningsudfordringer. Vi tilbyder et bredt udvalg af produkter, der er til gavn for 
både læreren og eleven. Vores løsninger udgør en vigtig del af det digitale økosystem for undervisning, som giver dig 
mulighed for at designe dit inspirerende og interaktive læringsmiljø. 

Vi er din partner i inkluderende digital læring og innovation indenfor undervisning. Med dit daglige miljø i baghovedet 
er vi i stand til at skabe løsninger, der møder dine mål, pensum, behov hos eleverne og undervisningsstil. Vi fokuserer 
ikke kun på brugen af teknologi, men på det vigtige i korrekt brug af teknologi, fordi det gør en enorm forskel for elever og 
lærere. Alle vores løsninger er enkle at bruge og nemme at integrere i din skoles eksisterende infrastruktur. 

Undervisningseksperter
Vi har 50 års  

erfaring i undervisning

Lærer-centreret
Vores løsninger er udviklet til 

og sammen med lærere

Kurser
Vores team er her for at hjælpe 
dig på alle trin med kurser og 

vejledning 

Integrerede løsninger
Vi tilbyder løsninger til alle situa-
tioner, fra hardware til software

Global virksomhed
i3-Technologies opererer over 

hele verden gennem et dedikeret 
netværk at kanaler 



   VORES DIGITALE  
Økosystem for Undervisning

Ikke to skoler og klasseværelser er ens, og det er derfor, vores løsninger giver dig 
mulighed for at lave din egen tilpassede løsning, der møder alle dine behov. Med en 
i3TOUCH i centrum af økosystemet, kan du integrere vores undervisningsmidler på 

måder, der er unikke, virkningsfulde og effektive for dine læringsmiljøer 

TILBEHØR SOFTWARE

INTEGRATION



Skriv 
naturligt

Multi-
funktion-

sknap

Slogan

Rør ved fremtiden.
i3TOUCH serien giver alsidighed og integrationsmulighed i ethvert miljø. En særdeles 
intuitiv brugergrænseflade indbygget i branchens bedste skærme løfter dine trådløse 
præsentationer, noter og brug af whiteboard til et højere niveau. 

Opbyg din egen løsning med en i3TOUCH skærm ved at udvide dens 
muligheder med Windows, kamera, måler til luftkvalitet, montering på hjul, 
automatisk eller stationært, og integrer med fjernbetjent 
skærmadministration for at administrere din flåde af i3TOUCH hvor 
som helst. Med en i3TOUCH, er mulighederne uendelige og 
unikke for dit miljø. i3CAIR

i3COMPUTERi3LYFT

i3CAMERA
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TILPAS DIN EGEN LØSNING
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Gå på opdagelse i
vores læringsmiljøer.
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Alle skoler og klasseværelser er unikke, så disse læringsmiljøer 
er ikke begrænset til fysiske klasseværelser, og alle 
klasseværelser kan indrettes på forskellige måder for at sikre 
den  bedste opstilling til hver lærers stil. 

Vi vil tage et grundigt kig på ethvert miljø, og hvordan 
vores digitale løsninger kan gøre hver eneste lektion levende. 



VORES FORSLAG TIL LØSNINGER

Digitalt  
Klasse-værelse
Der findes mange forskellige måder at integrere interaktive 
løsninger i dit klasseværelse på, og i det Digitale Klasseværelse 
anbefaler vi vores fulde løsning.Den fulde løsning indeholder 
både software og hardware, som hjælper med at løfte dine 
lektioner til et højere niveau, og holder dine elever sikre, 
engagerede og opmærksomme. Fasthold dine elever med 
iøjnefaldende undervisningsmidler og integrer din undervisning 
med læringsplatforme som i3LEARNHUB, enkelt og nemt at 
bruge direkte fra kassen.

i3GLIDE i3CAIRi3TOUCH i3LEARNHUB

1
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Multi-
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sknap
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Slogan

Interaktivt studie til læring.
Alle de redskaber, du har brug for, for at gøre undervisningen nem, succesfuld og interaktiv 
findes bogstaveligt talt ved dine fingerspidser. Ved brug af i3LEARNHUB er der ikke behov for 
at installere apps. Bare log ind på skærmen eller fra din computer, og du kan begynde din 
undervisning efter 3 klik.

i3LEARNHUB lader dig streame undervisning online og samarbejde på samme 
tavle, alt i samme app. Online undervisning og fjernundervisning er ingen 
sag. Med vores integration med Google Classroom kan du nemt skifte 
undervisningen fra klasserummet til online eller blive hybrid. Del nemt 
din undervisning og øvelser i i3LEARNHUB med dine elever, der er på 
Google Classroom.

GEOMETRI 
REDSKABER

iMO-LEARNi3TOUCH

i3CAMERA

HYBRID UNDERVISNING

AKTIV LÆRING

INTERAKTIVE ØVELSER

TILPAS DIN EGEN LØSNING

GEOMETRI 
REDSKABER

GENERELLE 
SPECIFIKATIONER

MANGE EN-
HEDER

HYBRID UNDER-
VISNING

NEM 
OPFØLGNING

INDHOLD TIL 
FLERE FORMÅL

HURTIG QUIZ



Det Hybride 
Klasseværelse
Det hybride klasseværelse kombinerer 
klasseundervisning med online undervisning, der 
stadig giver eleverne mulighed for at deltage i realtid 
og give eller modtage umiddelbar feedback. 

Med en interaktiv berøringsskærm har alle eleverne, 
uanset om de er i klasseværelset eller online,  
adgang til de værktøjer, de har brug for for at holde 
engagementet og være mere produktive. 

i3SIXTYi3CAMERAi3TOUCH i3LEARNHUB

VORES FORSLAG TIL LØSNINGER
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i3SIXTYi3TOUCH

i3LEARNHUB

Hej, det er os.
Et i3CAMERA Pro giver øjeblikkeligt muligheder for samarbejde og kommunikation i din 
interaktive skærm, og løfter online eller hybrid undervisning op på et højere niveau. 
Med en vidvinkel linse op til 120° vil hele klassen være med i billedet. Samtidig 
understøttes ansigtsgenkendelse for at tilpasse fokus og gøre alle mere synlige.  
Med det indbyggede mikrofon system vil kameraet tydeligt opfange lyden på 
op til 12 meters afstand. Uanset, om det er et lille eller stort og åbent klas-
seværelse, bliver de vigtigste genstande og personer altid set og hørt.

i3COMPUTER

4K VIDVINKEL

UENDELIG
KOMPATIBILITET

MIKROFON TIL
ALLE RETNINGER

TILPAS DIN EGEN LØSNING

PLUG & PLAY

GENERELLE 
SPECIFIKATIONER

ANSIGTSGEN-
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ULTRABRED
VINKEL

FUNGERER I
LAV BELYSNING

4K KAMERA AKTIV
STØJDÆMPNING



Alsidigt 
Klasseværelse
Det fleksible klasseværelse giver læreren og eleverne 
mulighed for at inddrage bevægelse i læringsaktiviteterne. 
I stedet for at sidde ved borde en hel dag, giver det 
fleksible klasseværelse læreren mulighed for at tilpasse 
rummet til undervisningen eller aktiviteten, og det giver 
et mere aktivt miljø og forøger engagementet og 
samarbejdet mellem eleverne.

For eleverne i de yngre klasser og børnehaven er det 
ikke altid nemt at sidde stille ved bordet og arbejde i 
opgavebogen. Et fleksibelt klasseværelse giver dem plads 
til bevægelse, mens de lærer, og det hjælper dem til at 
fokusere meget bedre.

i3SIXTY i3TOUCH i3CAIR i3ALLSYNC

VORES FORSLAG TIL LØSNINGER
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ON AIR i3CAMERA

i3SIXTY er en mobil og digital flipover, der kan forvandle ethvert klasseværelse til et moderne 
arbejdsrum til samarbejde. Med i3SIXTY kan du skifte mellem lodret og vandret position for 
bedst at tilgodese forskellig undervisning og forskellige undervisningsmidler og skabe en 
fremragende læringsoplevelse, uanset hvor undervisningen finder sted.

Du kan nemt skrive ideer ned på whiteboard appen, ligesom på en traditionel 
flipover, men du har stadig muligheden for at fortsætte med at arbejde på flere 
sider. Du kan nemt koble dine enheder til i3SIXTY uden kabler og besvær 
ved simpelthen at dele skærmen fra din bærbare computer eller mobile 
enhed på den mest fleksible digitale løsning.

Den digitale flipover.

KAN ROTERES 
TIL LODRET

DIGITAL
FLIPOVER

TRÅDLØS
PROJEKTION

TILPAS DIN EGEN LØSNING

INTEGRERET 
BROWSER

GENERELLE 
SPECIFIKATIONER

MOBILT
STATIV KAN ROTERES NEMME WEB

KONFERENCER

FLIPOVER TRÅDLØS 
PRÆSENTATION



Aulaen
Del bekendtgørelser, kommende begivenheder, vigtige 
meddelelser og informationer til hele skolen med den digitale 
skiltefunktion på vores i3TOUCH EX skærm. Giv tydelige 
informationer, når dine kolleger og elever har mest brug for det, 
med en enestående 4K blændfri skærm.

Hold øje med luftkvaliteten på hele din skole med i3CAIR, vores 
indendørs luftsensor. i3CAIR er en enkel løsning, der sikrer, 
at du kan komme sikkert tilbage til skolen ved at overvåge, 
advare og rapportere om luftkvaliteten indenfor, og løsningen 
er fuldt integreret med vores i3TOUCH interaktive skærm.

i3TOUCH i3CAIR i3RDM DIGITAL 
SKILTNING 

(ZEBRIX)

4

VORES FORSLAG TIL LØSNINGER



i3CAMERA

i3TOUCH i3RDM

Pas på din luft.
i3CAIR er en indendørs luftsensor, der forbedrer trivslen, sundheden og sikkerheden i 
undervisningsmiljøer gennem overvågning af omgivelserne og dataanalyse. i3CAIR 
måler temperatur, fugtighed, kuldioxid og luftpartikler i dit klasseværelse og 
udsender advarsler, når indeklimaet trænger til opfriskning. 

Den overvåger ikke bare den indendørs luftkvalitet, der er vigtig for at 
undgå spredning af vira eller luftbårne sygdomme, men har også 
indflydelse på elevernes energi og produktivitet.  

SENSOR TIL
LUFTKVALITET

OVERVÅG LUFTKVALITETEN I
FLERE RUM OG FÅ ADVARSLER

INTEGRERET WIDGET

TILPAS DIN EGEN LØSNING

MEDDELELSER

GENERELLE 
SPECIFIKATIONER

DATA I REALTID SENSOR TIL 
LUFTKVALITET TRIVSELSINDEKS

PLUG AND PLAY TILSLUTTES MED 
ÉT KABEL



Administrations-
kontor
Som IT-ansvarlig eller sikkerhedsrepræsentant på en skole kan 
det være en stor opgave med masser af papirarbejde at skabe 
synlighed, vedligeholde og administrere teknologi og have 
mulighed for at indsamle og rapportere data om luftkvaliteten 
i undervisningslokalerne. Med vores softwareløsning til 
undervisning kommer du ikke bagud, men kan holde din 
teknologi opdateret hvor som helst og når som helst. 

i3TOUCH i3LYFT i3RDM

VORES FORSLAG TIL LØSNINGER
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i3CAIR

i3TOUCH

i3RDM sikrer, at du altid har fuld kontrol. Vores system til Fjernadministration af skærme giver 
dig mulighed for at få data i realtid fra skærmene og at installere eller fjerne apps på afstand, 
så din skole altid har rådighed over de seneste apps. For hver enhed kan du tilgå et bredt 
udvalg af information om enheden for en grundig analyse, herunder installerede og 
aktive apps, brug af apps, politikker og grupper, så du aldrig kommer bagud. 

Du kan øjeblikkeligt sende apps og indstillinger til en enkelt enhed eller til en 
gruppe af enheder.Med mulighed for fuldstændig fjernadministration af 
en skærm kan du installere opdateringer, sende apps, tænde eller slukke 
enheder og meget, meget mere, alt sammen fra din egen tablet eller 
PC. 

Tag styring.

DATA I REALTID

FJERNADMINISTRATION OG HJÆLP

OPDATER, FJERN OG SEND APPS

TILPAS DIN EGEN LØSNING

BESKEDER I 
NØDSITUATIONER

GENERELLE 
SPECIFIKATIONER

DATA I REALTID SEND, OPDATER 
OG FJERN APPS

MANGE
 ENHEDER

GRUPPER OG 
POLITIKKER

VIRTUELT 
SKRIVEBORD



Auditoriet
Det kan være noget af en udfordring at bevare 
engagementet hos alle elever i et stort lokale 
eller auditorium. Gennem brug af en stor 
interaktiv skærm eller tavle sikres, at alle kan 
se din undervisning, uanset hvor de er i lokalet. 
Vores løsninger er enkle og nemme at bruge 
og hjælper med at forbedre produktiviteten 
og læringsudbytte og -resultater samtidig 
med, at eleverne forberedes til den moderne 
arbejdsplads.

i3TOUCH i3CAIR i3SIXTY i3ALLSYNC

6
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iMO-LEARN er en aktiv sidde-terning designet til at fremme aktiv bevægelse og læring i 
klasseværelset. Den kombinerer både analoge og digitale funktioner for at give eleverne 
mulighed for at lære gennem bevægelse. Klasseværelsets indretning har stor ind-
flydelse på elevernes præstationer og kreativitet. Med den unikke form introducerer 
iMO-LEARN en ergonomisk måde at sidde på i klasseværelset, og en fleksibilitet 
til at ændre indretningen for at understøtte forskellige læringsstile. 

Lær gennem bevægelse.

i3LEARNHUB

MDMi3TOUCH

ENGAGERENDE OG 
SJOVE TIMER

SPILBASERET
LÆRING

AKTIV 
LÆRING

TILPAS DIN EGEN LØSNING

DYNAMISK
SIDNING
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LÆRING

INTERAKTIV 
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facebook        linkedin            youtube    

i3ALLSTARS er et fællesskab af lærere på tværs af kloden, der bru-
ger i3LEARNHUB og arbejder med i3-Technologies' digitale løsninger 
til undervisning. i3ALLSTARS er grundlæggende en gruppe entusiastiske 
mennesker, der elsker at dele deres undervisningstips, tricks, læreplaner 
og erfaringer med andre lærere i hele verden. Brug din stemme i vores offent-
lige forum og giv feedback til teamet bag i3-Technologies, så vi kan hjælpe med 
at hjælpe dig. 

Vi tilbyder kurser og vejledning såvel som inkorporering af teknologi for lærere der bruger 
vores løsninger, i vores Kursus Center. Vores kurser går længere end at undervise i tekniske 
færdigheder, og modsvarer skolens visioner, lærerens egenskaber og elevernes nysgerrighed.

Af lærere 
for lærere.

/company/i3technologies /c/i3Technologies/iii.technologies

Spørgsmål? 
Tag gerne kontakt på 

sales@i3-technologies.com.

Besøg vores 
website for flere 
informationer.
I3-TECHNOLOGIES.COM

"Vi kiggede på resultaterne i min klasse, siden vi begyndte at bruge 
teknologi, og flere end 85% af eleverne er i stand til at få mere ud af 
undervisningsmaterialerne, og vi så også bedre testresultater hos 

flere end 88% takket være brugen af disse digitale teknologier"

- Olivier Dijkmans, Omnimundo, Belgien

Brug for hjælp? i3ALLSTARS har din ryg. Få adgang til 
trinvise vejledninger, det globale forum, træningsvideoer 
eller individuel vejledning til de redskaber, du bruger i 
klasseværelset. 

Deltag i vores fællesskab hos i3ALLSTARS og få en unik 
mulighed for at inspirere andre lærere, bliv del af et entu-
siastisk fællesskab og hjælp med at bane vejen  
for undervisnings-teknologi.

For at se de seneste produkter, udgivelser og nyheder 
fra firmaet, kan du tjekke vores kanaler  
på sociale medier ud.

Deltag i  
vores fællesskab! 




