
Informacje na temat zmian w oprogramowaniu SMART Notebook 
 

SMART Technologies dokonał szeregu zmian, aby zaoferować większą elastyczność uczenia się na 

każdym urządzeniu interaktywnym oraz aby ułatwić szkołom i organom prowadzącym standaryzację 

wykorzystania SMART Notebook™ aplikacji do wspólnej nauki. Wprowadzono również plany 

utrzymania oprogramowania Notebook Advantage, aby zapewnić dostęp do uaktualnień i dodatków 

przedmiotowych. 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ 

Notebook Advantage plan utrzymania oprogramowania 

Plany utrzymania oprogramowania Notebook Advantage może zapewnić pełne korzyści z platformy 

SMART Notebook dzięki dostępowi do kompleksowego pakietu wtyczek, widżetów, treści nauczania 

i dodatków przedmiotowych. 

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. plany utrzymania Notebook Advantage będą również zapewniać dostęp 

do aktualizacji oprogramowania Notebook i wsparcia technicznego. 

Wszystkie zakupy sprzętowe SMART obejmują jednoroczny plan utrzymania Notebook Advantage. 

Licencja typu SMART Notebook Classroom i SMART Notebook Site Licenses 

SMART Technologies wprowadza licencje typu SMART Notebook Site Licenses, która optymalizuje 

strukturę kosztów i pozwala na standaryzację wykorzystania SMART Notebook aplikacji do wspólnej 

nauki. Nowe licencje są dostępne dla poszczególnych klasopracowni (SMART Notebook Classroom) 

lub całej szkoły, wszystkich szkół w gminie lub powiecie (SMART Notebook Site) i pozwoli 

nauczycielom na dostęp do aplikacji SMART Notebook w każdej klasie, niezależnie od marki 

interaktywnego sprzętu, który jest używany. 

Zakup SMART Notebook z innymi markami interaktywnego sprzętu 

SMART Technologies umożliwił teraz oferowanie aplikacji SMART Notebook wraz ze sprzętem 

interaktywnym innych producentów dla nowych i obecnych klientów. Program ten przewiduje kilka 

opcji wyboru dla szkół i organów prowadzących, co ułatwia standaryzację oprogramowania SMART 

Notebook. 

Okres przejściowy 

Aby aktywować i używać SMART Notebook 2014 należy posiadać ważny abonament SMART 

Notebook Advantage. W przypadku zakupu kwalifikującego się sprzętu lub oprogramowania SMART 

po dniu 15 kwietnia 2013, być może masz już ważny abonament. Możesz to sprawdzić rejestrując 

urządzenie pod poniższym linkiem. 

http://www.smarttech.com/Home+Page/Product+Registration 

W innych przypadkach istnieje możliwość zakupienia wybranego typu licencji. 

http://www.smarttech.com/Home+Page/Product+Registration


Zmiany w programie aktywacji SMART Notebook 
Wersja programu SMART Notebook 2014 jest dostępna tylko dla klientów z ważną umową 

utrzymania oprogramowania SMART Notebook Advantage. Jeśli instalacja oprogramowania 

dokonana zostanie bez ważnej umowy serwisowej użytkownik otrzymuje 90-dniowy okres na 

wypróbowanie aplikacji. 

Zmiany w licencjonowaniu SMART Notebook 

Każdy zakup licencji SMART Notebook Classroom lub kwalifikowanego sprzętu SMART w pakiecie ze 

SMART Notebook uprawnia do zainstalowania aplikacji SMART Notebook na 4 urządzeniach w klasie. 

Jeśli zainstalujesz wydanie 2014, każda licencja na oprogramowanie SMART Notebook Classroom 

obsługuje maksymalnie do 4 urządzeń zależnych w jednej klasie. Klienci, którzy mają licencję SMART 

Notebook Site nie podlegają tym ograniczeniom. 

Jak mogę sprawdzić, czy moje oprogramowanie posiada ważną licencję na obsługę 

techniczną Advantage SMART Notebook? 

Aby sprawdzić, czy masz prawidłową licencję na obsługę techniczną wprowadzić klucz produktu 

oprogramowania na stronę Product Key Information, który wyświetla datę ważności i informację o 

posiadaniu licencji na obsługę techniczną Advantage SMART Notebook. 

Co zrobić, jeśli kupiłem sprzęt w dniu 15 kwietnia 2013 r. lub później, ale mój klucz 

licencyjny nie posiada uprawnień do licencji na obsługę techniczną Advantage SMART 

Notebook? 

Jeżeli kupiłeś pakiet sprzętu SMART 15 kwietnia 2013 r. lub później, ale nie ma licencji utrzymania 

związanej z kluczem licencji oprogramowania, można odwiedzić stronę  SMART product registration, 

aby sprawdzić, czy jesteś uprawniony do klucza licencyjnego. 

http://www.smarttech.com/support/browse+support/product+key+information
http://www.smarttech.com/Product+Registration

