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INTUITIEVE 
ONDERWIJSSOFTWARE:

JE WEET DIRECT HOE JE 
DEZE MOET GEBRUIKEN



We begrijpen dat tijd een van de grootste 
knelpunten is in het onderwijs

Docenten kunnen hun tijd beter besteden aan andere zaken dan aan het leren omgaan 

met nieuwe onderwijssoftware, vooral als deze software duizenden functies bevat die 

nooit echt worden gebruikt. 

Daarom kiezen we dezelfde benadering voor onze software als voor ons CTOUCH Riva 

touchscreen; het moet zo intuïtief zijn dat docenten deze direct kunnen gebruiken, zonder 

urenlange training.

UBoardMate CC (Creative Classroom) wordt gratis geleverd (gedurende de gehele 

levensduur!) bij al onze CTOUCH Riva touchscreens en bevat alleen de belangrijkste 

onderwijstools. Bereid je lessen thuis voor en laat ze in de klas op het grote scherm zien, 

met het gemak van touch. 



De perfecte metgezel in het klaslokaal 

Dankzij UBoardMate CC kunnen gebruikers 

notities maken, brainstormen, en lesgeven en 

volgen met behulp van een reeks ingebouwde 

tools voor wiskunde, aardrijkskunde, 

natuurkunde, scheikunde en meer.

De software bevat zowel praktische, 

vertrouwde als unieke leermiddelen. 

Lessen verlopen probleemloos dankzij al 

deze tools die met één druk op de knop 

beschikbaar zijn via de gebruiksvriendelijke 

interface!

Vergrotingstool om in te 

zoomen op details

De vooraf ingestelde tabellen zijn 

heel handig bij exacte vakken
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Samenwerking tussen apparaten

UBoardMate CC Assistant-app

Met de gratis UBoardMate CC Assistant-app* beschikken 

docenten over nog meer tools waarmee ze zich door het 

klaslokaal kunnen bewegen, terwijl ze het touchscreen 

bedienen. De app beschikt onder meer over:

* Beschikbaar vanaf 
zomer 2021

Vanaf het Riva-scherm kunnen docenten content 

verzenden naar de apparaten van de leerlingen. 

De software ondersteunt ook live polls, berichten en 

bestandsoverdracht.

 c Draadloze camera

Maak foto’s of video’s in realtime en deel deze live op 

de Riva!

 c Afstandsbediening

Bedien de software op het scherm via de app met 

volledige touchfunctionaliteit.

 c En nog veel meer!



Maar dat is nog niet alles

Alle soorten mediacontent - foto’s, audio 

en video’s - kunnen eenvoudig worden 

geïmporteerd.

 

Multitouch mogelijkheden met 

ondersteuning voor pinch (knijpen), in- en 

uit zoomen, roteren en meer.

Gebruik de annotatietool van UboardMate 

CC op digitale inhoud zoals PDF’s en 

websites.

Open SMART Notebook (.notebook), 

ActivInspire (.flipchart) en speel IWB-

bestanden af en bewerk deze.

Er zijn meerdere functionele 

achtergronden beschikbaar, zoals rasters, 

tabellen, lijnen en grafieken.

Content kan worden opgeslagen en 

verspreid in meerdere bestandsformaten, 

waaronder native .UBM.

Bij de introductie worden 7 talen 

ondersteund, waaronder Engels, Duits en 

Nederlands.

Leg schermafbeeldingen vast en neem 

audio- en videobestanden op.

Veel soorten softwarebestanden kunnen 

worden gekoppeld, zoals PowerPoint-, 

PDF- en Excel-bestanden.

Handige wiskunde-tools voor 

live demonstraties

Uitgebreide content over 

boeiende onderwerpen
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