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Jak získat SMART Výukový software?  

Součástí dodávky tabule nebo dipleje SMART je jako bonus i plná verze SMART Výukového softwaru 
na 12 měsíců. Pro získání sw je třeba si tento software vyžádat na stránkách výrobce 
https://adminportal.smarttech.com/. 

 

1) Výběr správného regionu  
Zkontrolujte, že vpravo dole je Přihlášení do SMART's European Service Region. 

 

 

2) Přihlášení uživatele nebo vytvoření nového uživatelského účtu  
Pokud již máte účet v SMART SW Admin portálu, stiskněte tlačítko Přihlásit. 
Pokud ještě účet nemáte stiskněte Zaregistrovat se zdarma.  
Obě tlačítka Vám otevřou shodné dialogové okno, ve které se přihlaste (pokud již účet máte) 
nebo stiskněte Zaregistrovat se (pro vytvoření nového účtu). 
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Nyní se přihlaste a zobrazí se Vám stránka SW Admin portálu: 
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3) SMART Výukový sw  

Nyní můžete získat SMART Výukový sw dodaný společně s tabulí nebo displejem SMART Board. 
SMART Výukový sw je možné získat do 3 měsíců od dodávky tabule nebo displej.  

 

 

  

 Vyplnění údajů z faktury a dodacího listu 

 Pokud jste zakoupili více tabulí stačí vyplnit 1 sériové číslo (libovolné z této dodávky) s počet tabulí 
nebo displejů v poslední dodávce. 
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Vyplnění údajů o prodejci 

 

Pokud již vaše organizace, škola v portálu existuje, vyberte ji ze seznamu. Pokud ne, stiskněte 
ikonku s plusem na konci řádku a založte novou organizaci.  
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!!! Důležité !!! Do Název organizace vyplňte IČ školy. 

Vyberte nově doplněnou organizaci – školu a potvrďte tlačítkem Další. 
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Zkontrolujte všechny údaje potvrďte tlačítkem Odeslat 

 

 

Systém vám zobrazí potvrzení a poté klikněte na tlačítko Návrat do správy softwaru. 

AV MEDIA, a.s. 2020 


