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Suomeksi
Jamboard viittaa samaan aikaan sekä Googlen kehittämään kosketusnäyttölaitteeseen että sitä
ohjaavaan sovellukseen. Jamboard-sovellus on syksystä 2019 lähtien toiminut myös tietokoneen näytöllä,
eikä fyysistä kosketusnäyttölaitetta ole välttämättä tarvittu.
Jamboard toimii virtuaalisen lehtiötaulun tavoin. Usea henkilö pystyy samaan aikaan päivittämään jaettua
taulua fyysisesti toisistaan erillään. Työtilaan kykenee kiinnittämään esimerkiksi muistilappuja. Niitä voi
myös siirtää ja ryhmitellä.
Syksyllä 2019 avattiin keskusteluyhteys Jamboardin ja Googlen videokonferenssiohjelma Meetin välille.
Videokokouksen voi siten ohjata Jamboardin taululle.

In English
Jamboard is an interactive whiteboard developed by Google.
Jamboard works like a virtual flip chart. Several participants may create contents (drawings, notes, arrows)
simultaneusly on the shared chart. Since autumn/fall 2019, you have also been able to follow Google Meet
video conferences through Jamboard.

Osoite - Address
https://jamboard.google.com/

Kirjallisuutta - Literature
What's Jamboard (EN, official)
Bring learning to life on Jamboard (EN, FI, official)
Tips and Tricks for Teaching with Google Jamboard (EN, 2020)
Wikipedia (EN, 2020)
How to use Google Jamboard in classroom (EN, 2020)

Videoita - Videos
Video channel on Youtube (EN, official)
Getting started with Google Jamboard (web version) (EN, 2020)
How to use Google Jamboard for remote teaching (EN, 2020)
Google Jamboard guide for beginners (EN, 2020)

Käyttökohteita - Targets of use
ideointi - brain storming
suunnittelu - planning
kokoukset - meetings

Käyttökokemuksia - User experiences
Käyttöehdot - Terms of Service
Sovellus kuuluu Metropolian virallisiin työ- ja opiskeluvälineisiin.
Metropolian opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet käyttävät palvelua Metropolia-tunnuksillaan. Linkit oppaisiin.
Käyttäjätukea antaa Metropolian tietohallinnon Helpdesk.
Sovellusta Metropolian töihin käytettäessä on noudatettava Metropolian pilvipalveluehtoja.
Google Workspace jakaa keräämiään tietoja Google-yhtiön sisällä tai myös muille yhtiöille.
---

The application belongs to the authorized work and study tools in Metropolia.
Metropolia students and staff members use the service with their Metropolia accounts. Links to guides.
User support is provided by the Metropolia IT Services Helpdesk.
Terms of Service of Metropolia cloud services must be applied by each user.
Google Workspace shares collected data internally or also with third-party companies.

