
UWAGA! Zmiany w licencjonowaniu SMART Notebook 

W związku z licznymi pytaniami ze strony nauczycieli i innych użytkowników SMART Notebooka 

zamieszczamy jeszcze raz poniższe wyjaśnienia oraz instrukcje. 

1. Zmiany w programie aktywacji SMART Notebook 

Nowa 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. Jeżeli nie posiadają Państwo ważnej umowy SMART Notebook Advantage 

i nie planują Państwo jej zakupu, to wystarczy nie aktualizować SMART Notebooka do wersji 2014. 

2. 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. 

3. 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 15 kwietnia 2013 do 15 kwietnia 2014, być może masz już ważny abonament. Możesz to 

sprawdzić rejestrując urządzenie pod poniższym linkiem (jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś) 

http://www.smarttech.com/Home+Page/Product+Registration. W innych przypadkach istnieje 

możliwość zakupienia wybranego typu licencji. 

4. Co zrobić jeżeli nie posiadam umowy SMART Notebook Advantage i nie planuję jej 

zakupu? 

W takim wypadku wystarczy nie aktualizować SMART Notebooka do nowej wersji. Możesz nadal 

korzystać z istniejącej wersji SMART Notebook bez opłaty. 

UWAGA! Od wersji SMART Notebook 11.1 do 11.4 nie trzeba wpisywać klucza produktu (klucza 

aktywacyjnego, klucza licencyjnego), aby go uaktywnić. Jednak w przypadku dodatków SMART 

Notebook Math Tools i narzędzi 3D do programu SMART Notebook klucze są wciąż niezbędne do ich 

uruchomienia. Oczywiście obowiązuje klucz produktu w najnowszej wersji Notebook 14. 

5. Co zrobić jeżeli nie posiadam umowy SMART Notebook Advantage i nie planuję jej 

zakupu, a zainstalowałem SMART Notebook 2014? 

W tym przypadku należy powrócić do poprzedniej wersji SMART Notebook. Odinstalować wersję 

2014 i zainstalować 11. 

6. Pozostałe informacje 

Informacje na temat zmian w licencjonowaniu SMART Notebook 

Jak powrócić do poprzedniej wersji SMART Notebook? 

http://www.smarttech.com/Home+Page/Product+Registration
http://www.tablice.net.pl/fileadmin/site_1/media/Wsparcie/Informacje%20na%20temat%20zmian%20w%20oprogramowaniu%20SMART%20Notebook.pdf
http://www.tablice.net.pl/fileadmin/site_1/media/Wsparcie/Jak%20powr%C3%B3ci%C4%87%20do%20poprzedniej%20wersji%20SMART%20Notebook.pdf


Jak aktywować SMART Notebook 2014 - instrukcja aktywacji? 

 

http://www.tablice.net.pl/fileadmin/site_1/media/Wsparcie/Jak%20aktywowa%C4%87%20SMART%20Notebook%202014.pdf
http://www.tablice.net.pl/fileadmin/site_1/media/Wsparcie/Jak%20aktywowa%C4%87%20SMART%20Notebook%202014.pdf

