Tryb standardowy w SMART Notebook 18
Co się stanie gdy moja zakupiona subskrypcja na SMART Notebook
zakończy się lub moja wersja próbna (trial) aplikacji wygaśnie?
Powinieneś ją odnowić! Ale nawet jeśli nie, nadal masz dostęp do trybu standardowego. Wystarczy
zalogować się za pomocą swojego konta SMART (przy pomocy konta Google lub Microsoft), aby
kontynuować używanie oprogramowania w trybie standardowym. Dostęp do opcji logowania
w SMART Notebook – w menu tekstowym wybieramy Konto > Zaloguj.
W tym trybie masz dostęp do wszystkich narzędzi bez żadnych ograniczeń, a tylko niektóre dodatki
mają ograniczoną funkcjonalnoś. Jednak możesz nadal korzystać z zawartości, która została już
utworzona za ich pomocą.

Co to jest tryb standardowy?
Tryb standardowy oznacza po prostu, że działanie niektórych dodatków zostaje ograniczone. Nie
potrzebujesz zmieniać nic w opcjach aplikacji lub aktualizować. Po prostu uruchomisz tę samą wersję
oprogramowania, którą masz, tylko po zakończeniu subskrypcji lub wersji próbnej (trial) program
SMART Notebook sam przejdzie w tryb standardowy.

Jak tryb standardowy wpływa na dodatki w SMART Notebook?
Bez subskrypcji SMART Learning Suite Online, ćwiczenia interaktywne SMART Lab i system do testów
SMART Response 2 przechodzą w tryb tylko do odczytu. Nie stracisz niczego, co już zrobiłeś, ale nie
będziesz w stanie tego edytować ani tworzyć niczego nowego.
Zmiany w działaniu funkcji w trybie standard przedstawiono w poniższej tabeli:
Funkcja
W trybie ograniczonym
Ćwiczenia SMART Lab i system Wszystkie istniejące materiały są zachowywane, ale są tylko do
testów SMART Response 2
odczytu i nie można utworzyć nowych działań.
Dodatek YouTube
Istniejące filmy pozostają, ale nie można wyszukiwać ani
wstawiać nowych filmów.
Dodatek Wyszukiwanie obrazów Dotychczas wyszukane obrazy zostają wyświetlone, ale nie może
w zasobach Internetu
wyszukiwać nowych.
Dodatek Odwzorowywanie pojęć Wszystkie istniejące mapy pojęć są zachowywane, ale nie można
(Concept Mapping)
tworzyć nowych map koncepcyjnych.
Dodatek
Nagrywarka
lekcji Istniejące nagrania będą odtwarzane, ale nie można tworzyć
(Lesson Recorder)
nowych nagrań.
Dodatek SMART Blocks
Uruchamia istniejące bloki SMART, ale nie można dodać nowych
bloków SMART. (Bloki nie są uruchamiane)
Dodatek kapp
Nie będzie się uruchamiał.
Maestro
Nie będzie się uruchamiał.
Opcje widoku
Funkcja Wyświetlanie dwóch stron, Przezroczyste tło nie są
dostępne.
Funkcja Udostępnij …
Nie można udostępniać plików Notebook przez Udostępnij przy
pomocy tablicy SMART (technologia iQ) i Udostępnij za pomocą
łącza.
Znak wodny na każdej stronie
Znak firmowy SMART pojawi się na każdej stronie. Ten znak
wodny zniknie po podłączeniu komputera do tablicy lub
monitora SMART.
Jeśli zasubskrybujesz lub odnowisz subskrypcję, wrócisz do pełnego zestawu funkcji.

Kiedy zobaczysz znak wodny
Jeśli jesteś w trybie standardowym, znak wodny pojawia się na komputerach lub na dowolnym
tablicy bądź ekranie innym niż SMART. Znak wodny nie wyświetla się, gdy komputer jest podłączony
do tablicy lub monitora SMART, aby nie rozpraszać uczniów w klasie, a nauczycielom zapewnić
najlepszą jakość pracy.

