
SMART Admin Portal 

 

Licence SMART Výukového sw rozděluje na dvě základní skupiny: 

- Školní licence – do té skupiny patří všechny placené licence zakoupené samostatně, případně 
prodloužení platnosti stávajících licencí. 

- Tabulové licence – do té skupiny patří licence dodávané jako bonus k SMART Board tabulím a 
displejům.  
 

Školní licence – školní licence je třeba objednat u obchodního konzultant AV MEDIA – seznam 
najdete na https://www.avmedia.cz/mam-zajem. Výrobce – SMART technologies vytvoří licenci a vy 
pak produktový klíč najdete na faktuře od AV MEDIA a současně na SMART Admin Portálu do vašeho 
školního účtu. 

Tabulové licence – bonusové tabulové licence může získat jen přímo škola registrací nově dodaných 
tabulí nebo displejů ve SMART Admin portálu – podobný návod najdete na www.veskole.cz/navody 
v sekci SMART Výukový sw, v návod Jak získat bonus SMART Výukový software. 

Školní účet a účet administrátora 

Ve SMART Admin portálu má každá škola (organizace) svůj účet, kde je názvem 8místné číslo IČ. 
V případě, že budete vytvářet nový školní účet dodržte toto pravidlo a jako název vždy použijte IČ vaší 
školy nebo organizace. Historicky se v portálu vyskytují ještě starší školní účty pod názvem. Pokud má 
jedna škola více účtů lze je přes technickou podporu výrobce sdružit do jednoho. 

Účet administrátora je obvykle emailové adrese z objednávky a v některých případech se tak nemusí 
jednat o správce sw (správce ICT, IT technik). V tomto případě kontaktujte AV MEDIA, která vám 
s přiřazením správné emailové adresy pomůže. 

SMART Admin portál najdete na webové adrese https://adminportal.smarttech.com. 

 

Pokud již máte účet Přihlaste se, pokud ne, použijte tlačítko Zaregistrovat se zdarma. 



Základní obrazovka 

Po přihlášení vidíte základní obrazovku školního účtu. V horní části přepínání správy licencí/účtů a 
získání Tabulové licence. Vpravo nahoře přepínání organizací (pokud administrátor spravuje více 
škol). 

 

V prostřední části lze tlačítkem zobrazit seznam licencí školy. V seznamu jsou obvykle uvedené 
jen licence získané po 1.1. 2020.  

 

 

 

 



Správa uživatelů 

Vedle možnosti aktivovat SMART Výukový sw přímo produktovým klíčem, existuje také aktivace 
pomocí uživatelského účtu.  

Uživatelské účty mají několik výhod: 

- Přehled o tom, kdo má přístup ke školnímu sw. 
- Jednoduchá možnost odebrat účet při odchodu zaměstnance ze školy. 
- Přístup do SMART Výukového sw online - https://suite.smarttech.com/login 

 

Základní přehled uživatelů 

 

Po zakliknutí políčka se aktivuje tlačítko pro odstranění uživatele. 

 

Přidání uživatele 

 

Přidat nové uživatele lze několika způsoby. Základní je napsání e-mailové adresy uživatele nebo 
importem více e-mailových adres z csv souboru. Další možnosti jsou provázání seznamu uživatelů se 
skupinami Classlink, Google, Microsoft. 

 

AV MEDIA, a.s. 2020 


