OXFORD REVOLUSJONERER
NOTATBOKEN

HÅNDSKRIFT

er helt avgjørende
for å lære, tenke og
strukturere ideer

75 %

AV ALLE YNGRE
MENNESKER *
mener at det er aller best å
skrive med penn og papir

OXFORD-VISJONEN
Å bygge en bro
mellom håndskrift og
den digitale verden
* Kilde IFOP/Oxford-undersøkelse besvart av 1004 franske kunder mellom 12 og 25 år, gjennomført mellom 4. og 7. juli 2016.

HVA ER SCRIBZEE?
SCRIBZEE er en gratis, skybasert app som lar deg skanne, lagre og
organisere alle dine håndskrevne notater og dokumenter fra
din Oxford-notatbok.

Tagger
Patentert
teknologi som
kobler sammen
Oxford-produkter
og smarttelefonen
din
Last ned SCRIBZEE helt gratis

Sky
Notatene dine
lagres på
Oxfords sikre
skyserver

Illustrasjoner © Faustine Sayagh

VELKOMSTPROGRAM
sendt til alle SCRIBZEE-brukere

HVA ER EVERNOTE?
Evernote er en personlig produktivitetsapp som
gjør det enklere å organisere forskjellige former
for innhold. Evernote har mer enn 200 millioner
brukere over hele verden.

KJØP DINE OXFORD SCRIBZEE-PRODUKTER HER:

ALLE SOM BRUKER
SCRIBZEE FRA OXFORD
FÅR ET EKSKLUSIVT
TILBUD PÅ EVERNOTE
Få seks måneder ekstra
når du bestiller ett års
abonnement på Evernote
Premium.

LES MER!
GÅ TIL:

hamelin.dk eller
#StudyCamp

Les mer om SCRIBZEE
på my-oxford.com
eller les nyttige tips på SCRIBZEE-bloggen blog.my-oxford.com

Utforming: www.unikstudio.fr – Bilder: Istock

ET VERDENSOMSPENNENDE
SAMARBEID

Utforming: www.unikstudio.fr – Bilder: Istock

HOVEDMENY
VENTENDE

KAMERA
NOTATER

KALENDER

VARSLER

SØPPELKASSE

SCRIBZEE ER KOMPATIBEL MED FØLGENDE
OXFORD-PRODUKTER
INTERNATIONAL

Utvalgte twin-wirenotatbøker i størrelsene
A4 og B5

STUDENT
Alle
produktene

SMART CHARTS
Alle produktene

I 2017 VIL STADIG FLERE OXFORD-PRODUKTER FÅ
SCRIBZEE-TAGGENE

BRUKE SCRIBZEE

Skann notatene dine ved å
velge KAMERA
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Skann, lagre og arkiver notatene dine

Notatene dine lagres
automatisk
som VENTENDE

Lag mapper for å arkivere
notatene dine

Organiser, omorganiser, rediger.
Valget er ditt.
Når notatene dine er arkivert, kan du:

Endre rekkefølgen
på sidene

Importere et bilde fra
smarttelefonen din

Importere sider fra
andre dokumenter

Slette en eller
flere sider

for å dele notatene via e-post, sosiale medier, SMS eller de
andre mulighetene som smarttelefonen din tilbyr
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Del notatene dine
med hvem som helst, hvor som helst

Trykk

Les mer om SCRIBZEE på my-oxford.com
eller
les nyttige tips på SCRIBZEE-bloggen blog.my-oxford.com

