
Ota yhteyttä

ThingLink Unlimited- 
pakettitarjoukset saatavilla nyt! 

ThingLink Unlimited -pakettitarjous sisältää kaikki premium-ominaisuudet 
yhdessä paketissa, jota koulusi voi käyttää rajoitta. Anna oppilaille ja 
henkilökunnalle paras interaktiivinen alusta immersiivisen oppimissisällön 
kehittämiseen. Unlimited-paketti sisältää rajoittamattoman määrän latauksia 
ja käyttäjiä.

ThingLink Multimedia-editori
ThingLink Skenaariotyökalu
Uusi Esitystila lineaaristen kokemusten jakamiseen
Uusi Unity-plugin 3D-tilojen jakamiseen
Certified ThingLink Creator-verkkokurssi
Rajattomat katselukerrat, lataukset ja käyttäjämäärät 
Tuen käyttöönottoon 

Pakettiin sisältyy:

Rajaton pakettitarjous 
peruskouluille

Rajaton pakettitarjous 
korkeakouluille ja toisen asteen 
oppilaitoksille

ThingLink Unlimited – 
Rajaton käyttö, rajattomat mahdollisuudet

Haluamme simuloida tilanteita, joissa ei 
ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan 
jokainen polku johtaa oppimiseen.

Jaana Tikkala, Opettaja, Jyväskylän 
Yliopisto

2,500€ 5,000 €

Ota meihin yhteyttä jos haluat kuulla 
lisää pakettitarjouksesta

Kiinnostuitko?



Ota yhteyttä

ThingLink Unlimited korkeakouluille ja toisen 
asteen oppilaitoksille

"Pidimme eniten siitä, että kierrosten 
rakentamiseen ei tarvitse teknisiä taitoja, vaan 
kiinnostavia kokonaisuuksia voi rakentaa 
todella helposti. ThingLink tarjosi meille 
nopean ja helpon ratkaisun suureen 
ongelmaan."

Wade Holdraker, Rochester Medical School 

Nopea käyttöönotto: ThingLink toimii olemassaolevan 
infrastruktuurin kanssa
Office365-, G-Suite- ja LTI 1.3-tuet varmistavat helpon käyttäjähallinnan ja sisältöjen 
jakamisen. Editorin helppokäyttöisyyden ansioista käytön oppiminen on todella nopeaa!

Enemmän yhdellä työkalulla: Tuki kaikille visuaalisille median muodoille
Opettajat ja opiskelijat voivat työskennellä yhdessä ja luoda interaktiivisia esityksiä, 
kierroksia ja muita jaettavia oppimateriaaleja. ThingLinkillä voit rikastaa ja kerätä 
oppijadataa kuvilla, videoilla,. 360-medialla ja 3D-malleilla.

Paremmat oppimiskokemukset millä tahansa alustalla tai laitteella
ThingLinkillä luodut kierrokset, interaktiiviset kartat, esitykset ja simulaatiot voidaan 
jakaa mille tahansa alustalle (Esim. MS Teams, koulun/projektin verkkosivu, oppimisen 
hallintajärjestelmä) ja näin parantaa oppimiskokemusta kaikille osapuolille

Opiskelijan etenemisen ja suoritusten seuranta uudella datalla
Lisää interaktiivisia välitetappeja ja kysymyksiä eri oppimateriaaleihin helpottaaksesi 
opiskelijoiden etenemisen seurantaa ja selvittääksesi missä he saattavat tarvita vielä 
lisäapua.

Nopea ja joustava palvelu
Tiimimme auttaa aloittamisen kanssa jo samana päivänänä. Ota meihin yhteyttä 
kysyäksesi lisätietoja tai aktivoidaksesi tilisi!

Hyödyt:

Täysi lisenssi koko kampukselle Ei rajoja!
Sisältää kaikki premium-ominaisuudet, LMS- 
integraation, ThingLink Certified Creator - 
verkkokurssin, oppimisanalytiikan ja 
käyttöönoton tuen

Tukee modernia joustavaa oppimisen 
infrastruktuuria polutetuilla skenaarioilla, 
kaikilla median muodoilla rajoittamatta 
katselukertoja, latauksia tai käyttäjien 
määrää.Kiinteä hinta - 5,000 €

Varaa tapaaminen kanssamme 
oppiaksesi lisää

Aloita jo tänään!



“ThingLink on loistava alusta kuvien, 
videoiden ja 3D-mallien käyttöön tekstien 
kanssa oppimisen helpottamiseksi."
Maysa Hassan Ali Ayd, Alroda Secondary 
School, Egypti

"On aina ilo työskennellä mahtavan 
alustanne kanssa. Se avaa uusia tasoja 
oppimisessa."
Christian David, Hanns-Seidel- 
Gymnasium Hösbach, Saksa

"ThingLink tekee oppitunneistani 
interaktiivisia ja minusta on tullut 
luokkahuoneeni supersankari. Kiitos 
ThingLink!"
Doaa Dawoud, Libyan School, 
Bosnia ja Hertsegovina

"Mielestäni se on paras sovellus 
interaktiivisten ja monipuolisten 
sisältöjen luontiin."
Omnia Ismail, Mansoura College 
International Schools, Egypti

Hyödyt:
Toimii olemassaolevien järjestelmien kanssa
ThingLink integroituu koulusi infrastruktuurin kanssa ja auttaa saavutettavien ja 
kiinnostavien oppimateriaalien luomisessa.

Jaettavia interaktiivisia materiaaleja opettajille
Opettajat voivat työstää oppimateriaaleja yhdessä ja jakaa ne myös muiden käyttöön. 
Kaikkien opettajien ja oppilaiden käytössä on myös ammattilaisten kuvaama 360- 
kuvakirjasto, jota voi vapaasti käyttää kierrosten ja esitysten luomiseen.

Kiinnostavia oppimiskokemuksia kaikilla laitteilla ja alustoilla
ThingLinkillä luodut interaktiiviset kartat, esitykset, kierrokset ja muut kokemukset 
voidaan helposti jakaa mille tahansa alustalle (esim. LMS, MS Teams, verkkosivut), jolla 
kaikki kohderyhmät pääsevät niihin käsiksi.

Seuraa oppimista oppimisanalytiikan avulla
Adding interactive checkpoints and questions to videos, virtual tours and other 
materials is easy, and it will help teachers track student progress and see where they 
may need more help.

Paranna medialukutaitoja ja oppimistuloksia
ThingLink on yksi parhaista työkaluista digitaalisen oppimateriaalin luomisen 
harjoitteluun eri median muodoilla - sekä opettajille että oppilaille

ThingLink Unlimited peruskouluille
Koko koulun lisenssi Ei rajoja!
Sisältää kaikki premium-ominaisuudet, 
Certified Creator-verkkokurssin ja 
käyttöönoton tuen

Tukee modernia joustavaa oppimisen 
infrastruktuuria polutetuilla skenaarioilla, 
kaikilla median muodoilla rajoittamatta 
katselukertoja, latauksia tai käyttäjien määrää.

Kiinteä hinta -  2,500€


