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ACTIVE QUIZ
Vår drivkraft är att bidra till mer rörelse och kunskapsinhämtning för
barn och ungdomar. Idag har vi drygt 50 skolor som använder vår
tjänst löpande. Vi är också glada över att ha samarbeten ihop med
Skolverket, SPSM, SISU Idrottsutbildarna, Generation Pep och
Lärarförbundet. För att bidra till ett underlättande av distansundervisning och distanserade
team-aktiviteter under covid-19 erbjuder vi alla skolor 30% rabatt på våra licenser.
Så här fungerar det
Active Quiz är ett prisat läromedel som bäst
beskrivs som en digital tipspromenad för
klassrummet. Men det är egentligen mycket
bredare än så. Verktyget kan nyttjas både till
individuellt lärande och grupp-uppgifter där fullt
fokus läggs på utomhusaktiviteter. Lärarna på
skolan lägger upp lektionsinnehåll som kan
nyttjas av alla lärare och schemalägger sedan
innehållet med en totaldistans till den specifika
lektionen. Uppgifter kommer med X meters jämna mellanrum i appen. Automatisk rättning och
möjlighet till direkt feedback för eleverna ingår.

- Motiverar elever till rörelse och
fysisk aktivitet
- Återkopplar kunskap och ger direktfeedback
- Kan bidra till ett systematiskt
kvalitetsarbete

Bevisat av över 50
prenumererande skolor och
genom ett helårsprojekt i
samarbete med
Utbildningsförvaltningen i
Trollhättan med 5 utvalda
skolor
(läs rapporten här)

För frågor och beställning: Kontakta Linus på Active Quiz - linus@triloappar.se
office. +46 (0)520-402233 / dir. +46 (0)734220793
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SÅ HÄR FUNGERAR DET
AMINISTRATIVT OCH PRAKISKT
- Skolkonton
Vi erbjuder både enskilt lärarkonto och skolkonton. I Skolkonton
läggs eleverna in med för- och efternamn ihop med en unik kod
för inloggning till just dennes Active Quiz-lektioner. Koden kan
sedan användas under elevens hela skolgång hos er! Allt innehåll
som skapas av lärare via en smidig webbtjänst och alla lärare på
skolan kan nyttja innehållet. Det blir på så sätt även en plattform
för kunskapsutbyte som även kan nyttjas av personal för ökad
rörelse och promenader!
Det går också att skräddarsy innehåll och promenadlängder för
individuella elever för att skapa en inkluderande utbildningsmiljö.

- Nödvändig teknik
Active Quiz kräver surfplattor eller telefoner med inbyggd GPS men kräver inte mobildata
under själva aktiviteten. Vi vet att det är väldigt olika från skola till skola gällande
mobilanvändning. Därför är verktyget möjligt även för gruppuppgifter (färre enheter) eller
hemuppgifter (egna enheter). Vi erbjuder också försäljning av egna plattor i vår smarta
Gamebox. (Se nästa sida).

- Priser och erbjudanden på nästa sida!

För frågor och beställning: Kontakta Linus på Active Quiz - linus@triloappar.se
office. +46 (0)520-402233 / dir. +46 (0)734220793

.

COVID19-KAMPANJ 30%!
KOM IGÅNG MED ACTIVE QUIZ FÖR DIN SKOLA
- KAN BESTÄLLAS VIA FAKTURA ELLER KORTBETALNING PÅ HEMSIDAN

PROVAT TJÄNSTEN GRATIS FÖRST ?
Det är såklart viktigt att ni har en idé kring implementation av verktyget inför en premiumkonto-investering.

A. Ladda ner appen på er GPS-enhet (telefon/surfplatta) och prova ett öppet gratis-quiz på knappen “hitta quiz”.
B. Starta testkonto via hemsidan: Skapa upp till 5 quiz med 5 frågor/quiz. Max 15 deltagare/quiz.

PREMIUMKONTO ACTIVE QUIZ
Licens för Active Quiz Webplattform samt eget Quizrum för skolan i appen. Här kan quiz
skapas, klasser och elever läggs in och resultat visualiseras och samlas in. Fri teknisk support
för webbtjänst och app ingår. Rabatt gäller vid tecknande av helårslicens. Minsta beställning
och då utan rabatt: 3 månader.
STORLEK

PER MÅNAD

1-50 elever

301-500 elever

149:- (30% rabatt. För 3 mån: 199 kr/mån)
299:- (30% rabatt. För 3 mån: 399 kr/mån)
375:- (30% rabatt. För 3 mån: 489 kr/mån)
499:- (30% rabatt. För 3 mån: 649 kr/mån)

+500 elever

kontakta oss för förmånlig offert

51-150 elever
151-300 elever

ACTIVE QUIZ GAMEBOX
Premiumkonto krävs för beställning. Har ni endast Wifi-iPads (ej inbyggd GPS) att
tillhandahålla eller vill underlätta användningen? Då rekommenderar vi en Gamebox Smart allt-i-ett-lösning. Rekommenderat är att dela en gamebox på upp till 5 klasser, men
kan delas på fler. Box med 9 enheter ger större flexibilitet. Mobil hotspot-puck (enligt bild)
kan läggas till. Sameboxen underlättar tekniska GPS-utmaningar, nätverk, mobilförbud &
privat mobilanvändning. Info: www.activequiz.se/gamebox.

Rabatterbjudande gäller så långt lagret räcker

BOX MED 5 st ENHETER 7”
I fr. 8 500:- (30% rabatt. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker)
BOX MED 9 st ENHETER 7”
Engångskostnad

Engångskostnad I

fr. 13 500:- (30% rabatt. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker))

Boxen är en engångskostnad som ni som kund äger vid inköp. 1 h support ingår för
hårdvara. Supportpaket för mer frekvent hjälp och utbyte av enheter som blir
defekta under året kan adderas vid önskemål (1500 kr/gamebox). Kontakta oss för
supportavtal. Se avtalsbilaga för ytterligare information.

För frågor och beställning: Kontakta Linus på Active Quiz - linus@triloappar.se
office. +46 (0)520-402233 / dir. +46 (0)734220793

