Tájékoztatás!
SMART SLS terméktámogatás információk
SMART Technologies, első kibocsátás: 2016. március 4.
SMART utolsó update: 2017. április 21.
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a lenti információs anyag a SMART Technologies aktuális
tájékoztatása alapján került kiadásra. A mindenkori szoftver policy megismerése érdekében keresse a
gyártó tájékoztatását, valamint javasoljuk a letölthető próbaverzió adta lehetőségeket a kérdéses
funkciók kipróbálásra, tesztelésére. A SMART Technologies szoftver politikájából adódó
változtatásokért nem vállalunk felelősséget.
SMART SLS Learning Suite Licensz – 1 db licensz tartozik minden jogtisztán megvásárolt SMART
interaktív táblához vagy kijelzőhöz, ill. meglévő SMART vagy nem SMART interaktív megjelenítő mellé
is önálló licenszként megvásárolható (a SMART hardverhez ill. attól függetlenül megvásárolt SMART
Notebook szoftver funkcionalitása kismértékben eltérő, pl. a SMART Ink™ csak SMART hardver
esetén elérhető funkció). A licensz kód 4-szer használható fel (szerviz célokra érvényesíthető 4
alkalommal, 4 külön számítógépre való felhasználása nem javasolt).
A termék ára alapesetben 1 éves ingyenes szoftverkövetést tartalmaz (hosszabbítás vásárolható),
azaz 1 évig az összes frissítés díjmentesen tölthető le a gyártó honlapjáról.
SMART SLS Learning Suite szoftvercsomag tartalma:
- SMART Notebook szoftver interaktív megjelenítőn történő használathoz (1 év szoftverkövetés)
- SMART Lab feladatkészítő eszköztár
- SMART Response 2 interaktív mérésértékelő- és szavazó szoftver
- SMART Amp, felhő alapú, oktatói szoftver alkalmazás
Érvényes SMART Learning Suite előfizetés (SMART hardver termékhez járó, vagy külön megvásárolt
licensz) esetén csak az előfizetés időszaka alatt jogosult a vásárló a teljes szoftver termékcsomag
összes elemének használatára.
Fontos! A SMART SLS termékcsomag megrendelése esetén a SMART Technologies az előfizetési
időszakot alapértelmezésként 1 évben határozza meg, azaz a szoftver csomag teljeskörű használata
ill. a frissítések térítésmentes letöltésének lehetősége 1 évig biztosított; ez az időszak további
kiterjesztések megvásárlásával meghosszabbítható.
Az előfizetési időszak lejártával a felhasználó jogosulatlanná válik az eredeti SMART SLS
termékcsomag bizonyos komponenseinek (gyártó elnevezéssel „Premium Notebook” funkciók)
teljeskörű használatára, ami azt jelenti, hogy vagy a felhasználás módja változik meg bizonyos
tartalmak ill. már elkészített állományok esetén (szerkeszthető helyett pl. csak lejátszható vagy
olvasható verziók lesznek elérhetőek), vagy bizonyos funkciók a továbbiakban egyáltalán nem lesznek
elérhetők (pl. SMART LAB Activity-ként elkészített .notebook file csak megtekinthető/lejátszható
marad, de további SMART LAB Acivity-k nem készíthetők ill. a meglévő állományok nem lesznek
módosíthatók).
Az alábbi listában (2017. április 21-i gyártói kibocsátási dátummal) áttekinthetők azok a funkcióbéli
változások, amelyek az érvényes előfizetési időszak lejártával egyáltalán nem, vagy nem az eredeti
módon lesznek elérhetőek a SMART SLS csomagban. A teljes (Premium) funkcionalitás eléréséhez
újabb előfizetés megvásárlásával lehet hozzájutni.

„Premium” Notebook lehetőségek

Működési mód lejárt előfizetés esetén (ún. limitedmode)

SMART LAB és Response 2

Csak olvasási/megnézési lehetőség a már elkészített
állományok vonatkozásában. Új aktivitások készítése
nem lehetséges.

SMART Kockák

SMART Blocks add-on-okat tartalmazó oldalak
vonatkozásában csak olvasási/nézési lehetőség. Új
SMART Block-ok nem hozzáadhatók.

(SMART Blocks add-on)

Geogebra

Geogebra funkciókat tartalmazó oldalak
vonatkozásában csak olvasási/nézési lehetőség. Új
Geogebra példák hozzáadása nem lehetséges.

YouTube add-on

YouTube add-on-okat tartalmazó oldalak
vonatkozásában csak olvasási/nézési lehetőség.
További video-k hozzáadása nem lehetséges.

Fogalomtérkép

Concept Mapping add-on funkciókat tartalmazó
oldalak vonatkozásában csak olvasási/nézési
lehetőség. Új Concept Mapping térképek hozzáadása
nem lehetséges.

(Concept Mapping add-on)

Tanórafelvevő
(Lesson Recorder add-on)

Lesson Recorder add-on funkciókat tartalmazó oldalak
vonatkozásában csak olvasási/nézési lehetőség. Új
Lesson Recorder aktivitások hozzáadása nem
lehetséges.

Image Web Search add-on

Letiltva. Nem megnyitható.

kapp add-on for SMART Notebook
software

Letiltva. Nem megnyitható.

Maestro

Letiltva. Nem megnyitható.

Share To Board és Share via Link

Letiltva.

View Screens

Full Screen, Dual Page Display ill. Transparent mode
letiltva, nem megtekinthető.

Az érvényes előfizetési időszak lejáratát követően a SMART Notebook szoftver indítása esetén a
rendszer figyelmeztetést küld arról, hogy a program csökkentett módban (limited mode) fut.
Amennyiben a SMART Notebook sw olyan számítógépen fut, amely számítógép nem rendelkezik
érvényes SMART SLS előfizetéssel, a program a „SMART Notebook Limited Mode” ’vízjel’
megjelenítésével figyelmeztet a nem teljes körű használati üzemmódra. Új előfizetés megvásárlásával
vagy SMART megjelenítő csatlakoztatásával a ’vízjel’ eltűnik.
Szintén lényeges információ, hogy funkciók és aktuális szoftvertartalmak vonatkozásában a gyártó
fenntartja magának a jogot azok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására; a funkciók vagy
működési módok a jövőben a verzió frissítések alkalmával változhatnak, korábban megszokott,
működő funkciók ill. lehetőségek elérhetősége a későbbi verziófrissítéseket követően nem feltétlenül
garantált.
További fontos tudnivaló, hogy a SMART Technologies, mint a SMART Notebook szoftver hivatalos
fejlesztője és gyártója saját licenszpolitikája alapján szoftver termékére támogatást (frissítést,
szoftverkövetést) még térítés ellenében is csak az aktuális verzióra plusz a legközelebbi megelőző két
szoftververzióra vállal.
Az aktuális legújabb kiadástól időben visszafelé számított 4. verziónál régebbi szoftververziókat a
gyártó már nem teszi elérhetővé, letölthetővé weboldalán.
Fentiek értelmében a SMART Technologies jelenleg a legfrissebb 17.0 és az ezt megelőző korábbi két
verzió (16.2 és a 16.1) terméktámogatását és szoftverkövetését biztosítja. Amennyiben a jövőben
közzéteszik pl. a 17.1 verziót, akkor a támogatott további két verzió a 17.0, és a 16.2. lesz, a 16.1 és
annál korábbi verziók már nem lesznek többé támogatottak. Ezzel párhuzamosan az aktuális 17.0
verziótól számított 4 korábbi verzió még letölthető (de abból a két legrégebbi már terméktámogatás
nélkül), az 5. már nem feltétlenül.
Fentiekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseik esetén szívesen állunk rendelkezésükre.
LSK Hungária Kft.
2017. június 15.

