
 

Licencja SMART Notebook™, często zadawane pytania 
 

1. Jak działa licencja na oprogramowanie do grupowego nauczania SMART Notebook? 
 
W momencie zakupu wybranego produkt typu SMART otrzymujemy dołączoną do niego licencję na 
oprogramowanie SMART Notebook. Użytkownicy mają prawo używać oprogramowania na każdym 
komputerze podłączonym do licencjonowanego produktu. Jeśli produkt zawiera osobistą licencję dla danego 
„miejsca” na oprogramowanie Notebook, wtedy może być ono używane na rozsądnej liczbie komputerów 
związanych z daną organizacją, które nie są podłączone do urządzeń do interaktywnych prezentacji. Więcej 
informacji o takim użytkowaniu znajdą Państwo w pytaniach 3 i 4. 
Licencja dla Użytkownika Końcowego (EULA) nie pozwala na korzystanie z oprogramowania Notebook 
z jakimkolwiek innym urządzeniem interaktywnej prezentacji, jeśli użytkownik nie uzyska na nie osobnej 
licencji.  
 

2. Jakie są dostępne rodzaje licencji Notebook? 
 
Możliwe są dwa rodzaje licencji Notebook: licencja grupowa i licencja osobista. Pierwsza stosowana jest dla 
urządzeń interaktywnej prezentacji takich jak tablice interaktywne.  
Natomiast licencja osobista udzielana jest dla komputerów osobistych które są związane z nabyciem  
interaktywnego produktu. Nie posiadają one licencji do użytku z urządzeniami do interaktywnej prezentacji. 
Licencja osobista może być przyznana jako licencja pojedyncza lub licencja dla danego „miejsca”.  
 

3. Jakie licencje Notebook są dołączone do produktów SMART? 
 
Wymienione poniżej licencje Notebook dołączone są do produktów SMART.  
 

SMART Product Grupowa Osobista 

SMART Board™ 1 dla danego „miejsca” 

Wyświetlacz Interaktywny SMART 
Board  

1 dla danego „miejsca” 

SMART Podium™ 1 dla danego „miejsca” 

SMART Response™ X dla danego „miejsca” 

SMART Classroom SuiteTM X 1 

SMART Document Camera™ X 1 

SMART Slate™ X 1 

SMART Table™ 1 tylko dla stanowiska 10 

SMART Audio™ X X 

SMART Notebook Math Tools X X 

SMART Sync™ X X 

 
 

4. Co jest uważane za “miejsce”? 
 
Miejsce jest zdefiniowane jako określona jedna lokalizacja fizyczna, taka jak szkoła, kampus czy zespół 
budynków należący do jednej własności prawnej.  
 
Przykładowo, jeżeli szkoła nabędzie interaktywną tablicę SMART Board, może zainstalować SMART 
Notebook na komputerach będących jej własnością oraz użytkowanych przez osoby związane ze szkołą takie 
jak nauczyciele, nauczyciele zastępujący, uczniowie i administratorzy. Licencja nie pozwala na używanie 
SMART Notebook przez nauczycieli z innych szkół czy innych wydziałów danych szkół. Kiedy pracownik 
przestaje być związany z daną organizacją, przykładowo nauczyciel przenosi się do innej szkoły, przestaje 
mieć prawo do korzystania z oprogramowania SMART Notebook.   
 

5. Czym jest „urządzenie do interaktywnej prezentacji”? 
 



Urządzenie do interaktywnej prezentacji, to biała tablica, ekrany dotykowe lub obsługiwane piórem (screen 
digitizing device), tablet, wyświetlacz, monitor lub projektor, który posiada ekran o przekątnej większej niż 18”  
pozwalający użytkownikowi na komunikowanie, manipulowanie, lub modyfikowanie danych używając środków 
innych niż standardowa klawiatura czy mysz. Są to m.in. urządzenia dotykowe oraz obsługiwane piórem.      
 

6. Czy osobista licencja pozwala mi na używanie oprogramowania z urządzeniem do 
interaktywnej prezentacji nie nabytym od SMART?  

 
Nie. Osobiste licencje mogą być używane jedynie z urządzeniami nie interaktywnymi takimi jak komputer 
nauczyciela czy ucznia.  
 

7. Czy licencja osobista pozwala mi na używanie oprogramowania z urządzeniem nie 
interaktywnym takim jak zwykły projektor? 

 
Tak, osobista licencja pozwala na używanie oprogramowania z nie interaktywnym projektorem.   
 

8. Czy licencja lub oprogramowanie Notebook może być nabyte z urządzeniem do interaktywnej 
prezentacji nie marki SMART?  

 
Tak. Licencja grupowa może być nabyta od Autoryzowanego Sprzedawcy SMART.  Umowa licencyjna dla 
Użytkownika Koncowego (EULA) SMART Notebook pozostaje taka sama dla tak zakupionych produktów.  
 

9. Czy istnieją możliwości korzystania przez nauczycieli z SMART Notebook bez posiadania 
odpowiedniej licencji? 

 
Klienci mogą używać aplikacji internetowej SMART Notebook Express (http://express.smarttech.com). 
Pozwala ona na otwieranie komunikowanie i dzielenie plików SMART Notebook w każdym miejscu.  Jest to 
lżejsza wersja oprogramowania SMART Notebook, dostępna w sieci w każdej chwili bezpłatnie. Użytkownicy 
nie muszą się logować ani pobierać żadnego oprogramowania – wszystko czego potrzebują to dostęp do 
internetu. Listę możliwości i funkcji można zobaczyć na stronie  http://smarttech.com/notebookexpress. 
 

11. Czy użytkownicy mogą zainstalować i aktywować oprogramowanie Notebook w domu? 
 
Jeśli organizacja użytkownika posiada „miejscową” licencję na dane oprogramowanie Notebook, może on 
instalować i aktywować oprogramowanie Notebok na własnym komputerze w czasie kiedy jest związany 
z organizacją, która nabyła licencję. W momencie kiedy opuści organizację powinien odinstalować 
oprogramowanie Notebook.  
 

12. Czy nauczyciele zastępujący mogą instalować oprogramowanie Notebook na swoich 
komputerach gdy pracują w szkole która posiada licencję Notebook na dane „miejsce”? 

 
Tak. Nauczyciele zastępujący mogą instalować nasze oprogramowanie w czasie gdy pracują w danej szkole, 
ponieważ na czas zastępstwa są pracownikami szkoły.  Mogą również pobrać wersję testową 
oprogramowania, która będzie aktywna przez 30 dni, lub skorzystać ze SMART Notebook Express, który 
pozwala na oglądanie plików SMART Notebook z każdego komputera posiadającego dostęp do internetu.  
 

13. Gdzie mogę znaleźć kopię Umowy Licencyjnej dla Użytkownika Końcowego (EULA)? 
 
Umowa Licencyjna dla Użytkownika Końcowego dostępna jest w paru lokalizacjach:  

• Wyświetlana jest i może być wydrukowana podczas instalacji oprogramowania SMART Notebook.  
• Można ją znależć wybierając opcję O SMART (About SMART ) w menu Pomoc (Help), a następnie 

wybierając tabelę dotyczącą licencji.   
• Kopię PDF Umowy EULA  można również znaleźć na stronie pod hasłem Specyfikacje oprogramowania 

dla nauczania grupowego Notebook (Specifications tab for Notebook collaborative learning software) 
(http://smarttech.com/notebook) 

 
© 2012 SMART Technologies. Wszystkie prawa zastrzeżone. SMART Notebook, SMART Notebook Express, 
SMART Board, SMART Response, SMART Podium, SMART Document Camera, SMART Audio, SMART 
Table, SMART Slate, SMART Sync, SMART Classroom Suite, smarttech, logo SMART i wszystkie hasła 
reklamowe SMART są znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym SMART Technologies na 
terenie Stanów Zjednoczonych  i/lub innych krajów. 
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