
Jak aktywować SMART Notebook - 

instrukcja aktywacji 

UWAGA: Jeśli masz zainstalowany na komputerze program SMART Notebook 11.1, nie trzeba klucza 

produktu, aby go uaktywnić. Jeżeli jednak masz dodatki do SMART Notebooka, takie jak: SMART 

Notebook Math Tools i narzędzi 3D, potrzebujesz je aktywować poprzez klucz produktu za pomocą 

aplikacji Aktualizacji produktów SMART. 

Urządzenia SMART zakupione w okresie przejściowym. 
Dotyczy produktów SMART zakupionych w okresie od kwietnia 2013 roku do kwietnia 2014 roku. W 

tym okresie po rejestracji produktu użytkownik otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość 

pocztową z kluczem licencyjnym, który pozwala na korzystanie z programu SMART Notebook 11.4 lub 

starszej. 

Jednocześnie zakup w okresie przejściowym pozwala użytkownikowi na podjęcie decyzji o używaniu 

nowej wersji SMART Notebook 2014. Informacja taka jest zamieszczona w automatycznej 

wiadomości pocztowej, o której mowa wyżej. Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się ze 

sprzedawcą produktów SMART, aby uzyskać klucze licencyjne. 

Portal http://licensing.smarttech.com 
Klucze licencyjne do aktywacji SMART Notebook 2014 otrzymuje się poprzez portal aplikacji SMART. 

Portal daje Ci możliwość zarządzania kluczami aktywacyjnym do aplikacji SMART cały czas bez 

żadnych przerw. Znasz na bieżąco liczbę aktywacji dla danego klucza produktu (wiesz ile masz 

wolnych aktywacji lub możesz się zorientować, że wykorzystano już wszystkie zasoby w tym 

względzie). 

Dzięki portalowi możesz zarządzać posiadanymi umowami na utrzymanie aplikacji SMART (Advantage 

SMART Notebook – więcej informacji na temat nowego sposobu licencjonowania 

http://www.tablice.net.pl/news/informacje-na-temat-zmian-w-oprogramowaniu-smart-notebook/) 

Wszystkie niezbędne informacje zyskasz szybko i łatwo. 

Jak mogę uzyskać dostęp do portalu aplikacji SMART 

Po złożeniu przez Ciebie zamówienia na zakup produktów, w Twoim imieniu, umieszczane są na 

portalu Twoje dane teleadresowe jako kupującego wraz z informacjami o osobach zajmujących się 

wsparciem technicznym w Twojej jednostce edukacyjnej. Zamówienie jest początkiem zakładania na 

portalu aplikacji SMART konta Twojej szkoły. System portalu automatycznie generuje dwie 

informacje. Pierwsza dotyczy potwierdzenia złożenia zamówienia z instrukcją jak wykonać następny 

krok w celu aktywacji oprogramowania. Druga tworzy nazwę użytkownika i zakłada tymczasowe 

hasło do konta wraz z linkiem do portalu. Wyżej wymienione informacje zostają przekazane 

natychmiast w postaci listu poczty elektronicznej w języku angielskim do osób wsparcia technicznego 

wskazanych podczas procesu zmówienia w jednostce edukacyjnej. 

Po otrzymaniu wyżej opisanej wiadomości poczty elektronicznej pracownicy wsparcia technicznego 

mogą kliknąć w link otwierający stronę logowania portalu aplikacji SMART. Z wiadomości należy 

http://www.tablice.net.pl/news/informacje-na-temat-zmian-w-oprogramowaniu-smart-notebook/


przekopiować adres email i hasło. Przy pierwszym logowaniu do portalu zostaniesz poproszony o 

zmianę automatycznie utworzonego hasła na własne oraz sprawdzenie poprawności danych 

teleadresowych umieszczonych w portalu w czasie zamówienia. 

Funkcjonalność portalu aplikacji SMART 

Dostęp do portalu umożliwia: 

 zarządzanie kluczami produktu dostępnymi i aktywnymi, 

 dodawanie i usuwanie użytkowników, którym chcesz dać dostęp do portalu w swojej 

placówce edukacyjnej. 

Ponadto w tabelarycznym zestawieniu widać poszczególne klucze produktu, całkowitą liczbę 

aktywacji dla danego klucza oraz realizowanych dla niego aktywacji (aktywowanych). Dla każdego z 

kluczy produktu można sprawdzić datę obowiązywania umowy utrzymania aplikacji SMART. 

Zakupy produktów SMART realizowane nawet przez różnych sprzedawców widoczne są tylko na tym 

jednym koncie. 

Aktywowanie klucza licencji 

Po uzyskaniu klucza produktu do licencji za pomocą portalu możesz przeprowadzić proces aktywacji 

oprogramowania za pomocą aplikacji Aktywacja oprogramowania SMART wpisując tam pozyskany 

klucz produktu. W tym celu zainstaluj oprogramowanie SMART Notebook 2014 (można pobrać z 

http://smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software). Uruchom SMART 

Notebook i wybierz z menu Pomoc > Aktywacja oprogramowania.

 
W otwartej właśnie aplikacji kliknij przycisk Dodaj. 

 
Wpisz (lub skopiuj) klucz produktu uzyskany na portalu do okna Klucz produktu i naciśnij przycisk 

Dodaj. Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej klikając na link umowa licencyjna. Po tym musisz 

http://smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software


zaakceptować warunki umowy licencyjnej poprzez zaznaczenie kwadratu Akceptuję warunki umowy 

licencyjnej. Na końcu naciśnij przycisk Dalej. 

 
Możesz teraz aktywować swoje oprogramowanie w tym celu sprawdź, czy komputer ma łączność 

z siecią Internet. Jeżeli tak to w kolejnym oknie zaznaczona jest automatycznie opcja Wyślij żądanie 

automatycznie (zalecane). Naciśnij Dalej. Następuje proces aktywacji  

 
Kilka sekund będzie trwało się łączenie z serwerem aktywacji i jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo 

to w kolejnym oknie wybierz Zakończ. 

 

Proces aktywacji został zakończony. 

WAŻNE 

Kiedy chcesz usunąć program SMART z jednego komputera i reaktywować na innym, to musisz 

wycofać on-line aktywację za pomocą aplikacji Aktywacja oprogramowania SMART – Zarządzanie 

wybranym kluczem produktu – opcja Zwróć klucz produktu, by można go było użyć na innym 

komputerze. Po prawidłowym przeprowadzeniu tego procesu można wykorzystać tę samą aktywację 

z klucza produktu na innym komputerze, bez utraty dostępnej liczby aktywacji. 



UWAGA Wycofanie aktywacji nie wiąże się ze zwrotem kosztów związanych z zakupem licencji 

(refundacją). 

 

 

Polityka prywatności http://www.smarttech.com/Legal/Privacy+Policy?lang=pl-PL 

http://www.smarttech.com/Legal/Privacy+Policy?lang=pl-PL

