
Nowa nazwa SMART Learning Suite Online - SMART Lumio™ Często 

zadawane pytania (FAQ) 

Co się zmienia? 

Nazwa i logo SMART Learning Suite Online staje się Lumio by SMART. 

Przypomnienie: PAKIET SMART Learning Suite zawiera zarówno SMART Notebook Plus, jak i system SMART Learning 

Suite Online. Ta wiadomość dotyczy nowej nazwy dla SMART Learning Suite Online. Nazwa i logo SMART Learning Suite 

i SMART Notebooka nie zmieniają się. 

Jak wygląda nowe logo? 

Nowym logo jest świetlik, przedstawiający moment olśnienia, oświecenia, eureki w 
chwili pojawienia się pomysłu lub sposobu rozwiązania problemu, które oprogramowanie ma umożliwić Tobie i Twoim 
uczniom. 

Kiedy nauczyciele zobaczą nową nazwę? 

Po 26 czerwca 2021 roku, kiedy nauczyciele się zalogują, zobaczą nową nazwę i logo. 

Czym będą jakieś różnice po zalogowaniu? 

Po 26 czerwca 2021 roku nauczyciele zobaczą nową nazwę i logo podczas logowania. Nic innego się dla nich nie zmieni. Wszystkie 

funkcje, które znają i kochają, nadal będą dostępne bez zmian w przepływie pracy dla nauczycieli lub uczniów, a cała ich zawartość 

pozostanie tam, gdzie jest. 

Czy są zmiany dla uczniów? 

Po 26 czerwca 2021 roku, kiedy uczniowie zalogują się do klasy, zobaczą nową nazwę i logo w oprogramowaniu. Poza tym 

nic się dla nich nie zmieni. Wszystkie ich funkcje i pozostaną takie same. 

Co się stanie z lekcjami? Czy dane zostaną utracone? 

Nie ma to wpływu na lekcje nauczycieli. Wszystkie ich treści pozostaną tam, gdzie są i będzie nadal dostęp do wszelkich 

zapisanych danych uczniów. 

Czy adresy URL się zmienią? Czy nauczyciele i uczniowie muszą zmieniać swoje zakładki? 

Nie. Wszystkie istniejące linki nauczycieli i uczniów będą nadal działać. 

Czy muszę zmienić subskrypcję? Czy nastąpi zmiana sposobu odnowienia subskrypcji? 

Nie. Nie ma żadnych zmian w subskrypcji ani w sposobie jej odnawiania. Twoja subskrypcja będzie nadal dotyczyć pakietu SMART 

Learning Suite, który obejmuje SMART Notebooka Plus i pakiet SMART Learning Suite Online/Lumio. 

Czy muszę wprowadzać zmiany w portalu administratora SMART? 

Nie ma żadnych zmian w procesie inicjowania obsługi administracyjnej i nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w portalu 

administratora SMART. 

Co muszę zrobić? 

Nie jest potrzebne żadne działanie ze strony nauczycieli ani uczniów. 

Z kim należy się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji? 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem SMART lub naszym zespołem pomocy technicznej  


