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PREDSTAVITEV

www.livescribe.si

Pametno pisalo za lažji študij
..Predstavljamo vam pisalo, ki vaše zapiske iz zvezka prenese v digitalni svet. Vedno boste imeli vse zvezke in rokovnike na dosegu rok. Še
več – kliknite na vaše zapiske in predvajal se vam bo zvok iz časa, ko ste zapisano zapisali..

Študentje dosegajo do 45% boljše rezultate
Po raziskavah sodeč študentje tako dosegajo do
45% boljše rezultate na področju izobraževanja.
Znanje postane bolj poglobljeno, učenje poteka hitreje in kar je najpomembneje, vso gradivo
za učenje bo vedno in povsod na razpolago.
Pisalo bo s pametno napravo na predavanjih
naredilo digitalne zapiske, kar omogoča, da
boste imeli vse razlage in pojasnila pri roki. V
zvezek si lahko kasneje dopišete podrobnosti in
si sami razložote nejasnosti z vedno znova predvajanim predavanjem. Le kliknite na svoje zapiske na iPadu ali iPhonu in predvaja se vam
zvok iz časa, ko ste zapisano zapisali.
Tokrat vam predstavljamo pisalo, ki bo spremenilo način študija, vam prinesel mobilnost in sodoben način do boljših rezultatov. Gre za pisalo
podjetja Livescribe, ki vaše zapiske dejansko naredi uporabne. Vse kar boste zapisali na papir, se
vam preko Bluetooth povezave takoj pojavi na
vaši pametni napravi, kjer lahko zapiske urejate,
jim dodate slike, organizirate in jih pošiljate.

Livescribe Echo
Poleg Smartpena 3 je tu tudi Livescribe Smartpen Echo, ki ima vgrajen zvočnik in mikrofon, zato ob njem ne potrebujemo pametne naprave in

ga lahko uporabljamo kot popolnoma samostojni način kreiranja interaktivnih zapiskov. Ko se
boste s pisalom Echo dotaknili besedila v zvezku,
vam bo sam predvajal zvok.
Vas zanima kako lahko pisalo uporabljajo podjetniki, kako pomaga učencem s posebnimi potrebami, profesorjem ali grafičnim oblikovalcem?
Obiščite spletno stran www.livescribe.si. 
(P.R.)

Posname in sinhronizira s pisavo
Kolikokrat se vam je že zgodilo, da na predavanjih niste mogli vsega zapisati? Predavatelj hiti in
se med predavanjem niti ne morete zbrati? Pametno pisalo Livescribe 3 bo vaše zapiske naredilo interaktivne. Na svoji pametni napravi
boste kliknili na besedilo in predvajal se vam bo
zvok od trenutka, ko ste zapisano zapisali. Nikoli
ne boste pozabili nobenega podatka iz predavanja. Med učenjem si lahko snov dodelate, predavanje pa poslušate znova in znova.

Aplikacija Livescribe+
Smartpen 3 sam po sebi ne omogča snemanja
in predvajanja, vendar se poveže z iPadom,
iPhonom ali iPodom, s pomočjo aplikacije Livescribe+. Že to pomlad pa prihaja različica, ki
podpira ne le iOS temveč tudi Android operacijski sistem. Pametna naprava bo posnela zvok in
ga sinhronizirala z vašimi zapiski. Zapiski bodo
postali digitalni, lahko jih urejamo, jim dodajamo dokumente ali slike. Vse kontakte boste
pretvorili v tipkarsko pisavo in jih shranili v telefon. Kreirate lahko opomnike, dogodke v koledarju, … z le nekaj kliki na vaše zapiske.
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