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TISKOVÁ ZPRÁVA


Řada výukového software Terasoft oceněna na Schola Nova 2003


První část ucelené řady výukového software - IVA PC 1, určená pro 1. stupeň ZŠ, byla oceněna v  soutěži „O Nejlepší exponát“ na jubilejním 10. ročníku specializovaného veletrhu Schola Nova .
Tato řada vzdělávacího software, která je právě uváděna na trh, by měla pomoci vyřešit akutní nedostatek softwaru pro výuku právě na tomto typu škol. V loňském roce bylo v rámci programu Státní informační politiky ve vzdělávání vybaveno cca 3 600 škol novými počítači. Z těchto škol je asi třetina pouze s prvním stupněm. V nich téměř chybí vhodné softwarové vybavení pro výuku. Nová řada by měla především těmto školám umožnit využívat získané počítače nejen k výuce informatiky, ale i pro výuku. 
ŘADA IVA PC 1 je sestavena ze zcela nových verzí již dříve velmi úspěšných titulů i z titulů zcela nových. Všechny mají sjednocený  instalační postup a byly vytvářeny tak, aby je bylo možno snadno instalovat a bez problémů používat i v poněkud specifických a restrikcemi více omezených podmínkách nově dodané IT infrastruktury.
Nové tituly jsou připravovány ve spolupráci s největšími českými vydavateli učebnic - společnostmi SPN - pedagogické nakladatelství, a. s. a Fortuna. To zaručuje nejen provázanost s nejpoužívanějšími učebnicemi, ale i shodu s platnými osnovami. Důraz je kladen nejen na rozsáhlou a kvalitní obsahovou náplň, ale také na grafické zpracování, tradičně  jednoduché a logické ovládání, funkčnost, robustnost a spolehlivost. Všechny tituly jsou vybaveny bohatými možnostmi vytváření tiskových výstupů. Ty umožňují vyučujícímu připravit si pracovní listy a dle potřeby je využít i v běžných hodinách. 

O společnosti Terasoft, a. s.
Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou náplň, ale i  snadné ovládání, spolehlivou funkčnost a příznivé ceny. 
V současnosti je Terasoft, a.s. nejvýznamnější vydavatel původního českého výukového software pro školy. Rozsáhlá nabídka zahrnuje širokou nabídku multimediálních výukových titulů nejen pro základní a střední školy, ale také pro předškolní zařízení. Tituly se značkou Terasoft používá nejen cca 3 000 škol v České republice, ale lokalizované verze jsou velmi úspěšné např. na slovenských školách.
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