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SMART Education Software 2013 DU: 
Odpovědi na časté dotazy 
 
 

Tento dokument nabízí řešení situací, kdy není možné nainstalovat nebo řádně provozovat software SMART 
Education Software 2013 December Update (SESI2013DU). 

 
 

1. Minimální HW a SW konfigurace 
 
Mnoho problémů při instalaci SESI2013 pramení z nedodržení minimálních hardwarových a softwarových 

požadavků. Tyto požadavky jsou uvedeny na webových stránkách výrobce software, v originálním návodu na instalaci a 
jsou rovněž uvedeny v českém návodu na instalaci, který je součástí DVD dodávaného firmou AV MEDIA ke každému 
interaktivnímu zařízení. Český návod na instalaci a aktivaci software je možné také získat zde.  

 
Tip: Většina minimálních softwarových požadavků bude splněna, bude-li operační systém plně 

aktualizován z Microsoft Windows Update včetně všech doporučených aktualizací. Obecně lze doporučit 
instalaci aktuálních nejvyšších možných verzí software dostupných pro konkrétní operační systém.  

 
Zde jsou komentované minimální požadavky definované výrobcem software SMART Technologies, které je nutné 

bezpodmínečně dodržet: 
 

 Procesor Intel Pentium 4 nebo AMD Athlon 64.  
Je vyžadováno rozšíření instrukční sady procesoru SSE. Starší procesory Intel Pentium 3 nebo AMD Athlon 
XP nejsou touto verzí software podporovány a mohou provozovat pouze starší verze software SMART 
Notebook Software 10.6, SMART Response 2010 3.0.256.1 nebo SMART Classroom Suite 2010. 

 

 Paměť 2 GB (4 GB doporučeno). 
Pro operační systémy Windows 7 a Windows 8 doporučuje AV MEDIA velikost operační paměti 4GB. 
 

 Volné místo na pevném disku 3,1 GB. 
Doporučená velikost je včetně instalace všech prvků obou originálních galerií. 
 

 Operační systém Windows XP SP3, Windows 7 SP1 (32 i 64-bit) a Windows 8 (32 i 64-bit). 
Uvedené minimální verze aktualizací Service Pack musí být bezpodmínečně dodrženy. Poslední verze 
software kompatibilní s operačním systémem Windows 2000 byla 10.0 SP5 (dostupná zde), nepodporuje však 
většinu nových interaktivních zařízení. Serverové operační systémy (Windows Server 2003 – 2012) nejsou 
podporovány. Software SESI2013DU je poslední verze software pro interaktivní zařízení SMART, která 
podporuje operační systém Windows XP, v následujících verzích tento systém již podporován nebude. 
 

 Internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer 8. 
Tato podmínka je automaticky splněna pro plně aktualizované verze všech podporovaných operačních 
systémů. 

 

 Adobe Flash Player 11.9 ActiveX plugin a Firefox and other browsers plugin. 
Instalace SES2013 obsahuje instalaci Adobe Flash Player 11.9 (FP) a to jak verzi ActiveX pro MS IE, tak i pro 
ostatní prohlížeče (Firefox, Opera). V některých případech může dojít ke kolizi dříve nainstalované verze FP a 
v instalačním balíku přítomné verze – v tomto případě se na konci instalace zobrazí informace operačního 
systému, že došlo k problému a dotaz, zda byl software nainstalován správně – odpovězte ano, na instalaci to 
nemá vliv. V případě problémů s nefunkčností Flash obsahu odinstalujte všechny verze FP (může pomoci 
tento nástroj) a nainstalujte aktuální verze FP pro MS IE i pro ostatní prohlížeče (obě verze ke stažení zde). 
 

 Microsoft DirectX 9. 
Tato podmínka by měla být automaticky splněna pro všechny podporované operační systémy. 
 

 Microsoft .NET Framework 4.0 Client Profile. 
Instalátor SESI2013 obsahuje instalaci této komponenty a v případě, že není tento software v počítači 
detekován, je automaticky nainstalován. 
 

http://ftpsw.avmedia.cz/smarttech/SMART_Education_Software_2013-Instalace_aktivace.pdf
http://ftpsw.avmedia.cz/smarttech/stare_verze/SMARTBoardSoftware10-6-141-1-SP1.zip
http://ftpsw.avmedia.cz/smarttech/stare_verze/SMARTBoardSoftware10-6-141-1-SP1.zip
http://www.smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Response+Software/Previous+versions/SMART+Response+2010+software+SP1+for+Windows
http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Classroom+Suite+interactive+learning+software/Previous+versions/SMART+Classroom+2010+for+Windows
http://ftpsw.avmedia.cz/smarttech/stare_verze/SMARTBoardSoftware10-0-522-2-SP5.zip
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html
http://get.adobe.com/cz/flashplayer/otherversions/
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 Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office. 
Instalátor SESI2013 obsahuje instalaci této komponenty a v případě, že není tento software v počítači 
detekován, je automaticky nainstalován. 
 

 Grafická karta s nativní podporou DirectX 9 pro 3D Nástroje. 
Tento požadavek pro provozování software SMART Notebook 3D nástroje splňují všechny moderní grafické 
karty včetně integrovaných. 
 

 Připojení k Internetu. 
Připojení k Internetu je vyžadováno pro automatické stažení lokalizačních souborů, galerií a v případě použití 
webového instalátoru i pro stažení kompletní instalace software SESI2013 z webového serveru výrobce. Po 
instalaci může být internetové připojení vyžadováno pro aktivaci některých komponent softwarového balíku 
SESI2013. 

 
 

2. Nelze nainstalovat software digitální třídy SMART Classroom Suite 

 
Softwarový balík SMART Education Software 2013 neobsahuje software digitální třídy SMART Classroom Suite.  
 
Aktuální verze software digitální třídy SMART Classroom Suite 2011 je součástí staršího softwarového balíku 

SMART Education Software 2012 SP1 (ke stažení zde) a není kompatibilní s operačním systémem Windows 8.   
 

 
3. Neobdrželi jsme produktový (aktivační) kód pro SMART Notebook nebo 
SMART Response 

 
Software SMART Notebook od verze 11.1 a software SMART Response 2013 od verze 4.6.960.0 (June Update) 

nevyžadují aktivaci produktovým klíčem. 
 
Aktivace SMART Notebooku produktovým klíčem zakoupené Kolektivní licence je nutná pouze v případě, že je 

software používán na počítači připojeném ke konkurenčnímu interaktivnímu zařízení, nebo v jiném případě definovaném 
licenčním ujednáním SMART. 

 
 

4. Chyba „VBScript“ v průběhu instalace 
           

Objeví-li se v průběhu instalace komponenty SMART Common Platform chyba „VBscript“ (např. chyba 2738, 
nebo 1630, atp.) a instalace je následně ukončena, je příčinou chybná registrace knihovny vbscript.dll ve vašem 
operačním systému. Opravu můžete provést pomocí následujícího návodu: 

 
1) Stáhněte archiv se skriptem Oprav_chybu_2738 a archiv rozbalte.  

 
2) Skript spusťte. Pro spuštění skriptu jsou požadována oprávnění na úrovni skupiny Administrators. Ve 

Windows 7 a 8 spusťte skript jako Správce - klikněte pravým myšítkem na soubor a vyberte položku 
Spustit jako správce. Upozornění: pouze uvedeným způsobem je skript spuštěn v tzv. Elevated Command 
Prompt, který zaručí správnou funkci skriptu; nedodržení uvedeného postupu bude mít za následek nesprávné 
provedení skriptu a tudíž ani celkový výsledek nebude dle očekávání. 
 

3) Vyčkejte dokončení skriptu. Případná chybová hlášení v příkazovém okně nejsou závadou. 
 

4) Restartujte počítač. 
 
5) Připravte instalaci dle kapitoly Před instalací SESI2013 a nainstalujte aktuální verzi software. 
 
 
 
 
 
 

http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Classroom+Suite+interactive+learning+software/SMART+Classroom+Suite+software/Classroom2011SP1Win
http://ftpsw.avmedia.cz/smarttech/Oprav_chybu_2738.zip
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5. Odebrání veškerého software SMART a vyčištění systému 
           

V případě, že i po splnění všech minimálních požadavků se instalace nedaří, nebo se software SMART chová 
nestandardně, může být příčinou chybná nebo porušená současná instalace a konfigurace software SMART. Pro plnou 
automatickou odinstalaci veškerého software SMART a kompletní vyčištění systému prosím postupujte následovně: 

 
1) Přihlašte se pod uživatelským účtem disponujícím oprávněními na úrovni skupiny Administrators nebo Power 

Users a v doménovém prostředí jejich doménovými ekvivalenty. 
 

2) Odinstalujte všechny verze Adobe Flash Playeru (s odinstalací Vám může pomoci tento nástroj). 
 

3) Stáhněte archiv s programem SMART Cleanup Utility a archiv rozbalte do dočasného adresáře na vašem 
lokálním disku. 
 

4) Dále v závislosti na operačním systému počítače, na němž nástroj spouštíte: 
 
a. Windows XP: spusťte program SMARTCleanupXP.exe. 

 
b. Windows Vista, 7, 8.x: spusťte program SMARTCleanup.exe následujícím způsobem: klikněte pravým 

myšítkem na soubor SMARTCleanup.exe a vyberte položku Spustit jako správce. Upozornění: pouze 
uvedeným způsobem je skript spuštěn v tzv. Elevated Command Prompt, který zaručí správnou funkci 
skriptu; nedodržení uvedeného postupu bude mít za následek nesprávné provedení skriptu a tudíž ani 
celkový výsledek nebude dle očekávání.  
 

5) Zvolte položku All SMART Products, klikněte na tlačítko Remove. 
 
6) V dialogu Clean Confirmation potvrďte úmysl odstranění veškerého software SMART kliknutím na tlačítko 

Ano. 
 
7) V průběhu práce programu jsou zobrazovány odinstalační dialogy programů a okna příkazového řádku 

s výpisy odinstalačních skriptů. V žádném případě nezasahujte do práce programu, nezavírejte ručně 
zobrazovaná okna, všechny jsou zavírány automaticky. 

 
8) Zobrazí-li se dialog SMART Virtual TabletPC Installer s upozorněním, že není možné komponentu odstranit, 

potvrďte jej kliknutím na tlačítko OK. Tato chyba nemá na úspěšnou odinstalaci software vliv. 
 
9) Na dotaz „Do you want to remove all installed Galleries?“ dialogu Gallery Setup můžete odpovědět kliknutím 

na tlačítko No. Galerie objektů ve většině případů není třeba odstraňovat, při další instalaci software budou 
opraveny a aktualizovány. 

 
10) V dialogu Folder Deletion Confirmation odpovězte kliknutím na tlačítko Ano. 
 
11) Odinstalace a vyčištění je dokončeno, zobrazí-li se dialog Operation Completed. Potvrďte informaci kliknutím 

na tlačítko OK. 
 
12) Ukončete program SMART Software Cleanup kliknutím na tlačítko Cancel. 

 
13) Restartujte počítač. 
 
14) Připravte instalaci dle následující kapitoly Před instalací SESI2013 a nainstalujte aktuální verzi software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html
http://ftpsw.avmedia.cz/smarttech/SMARTCleanup3210.zip
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6. Před instalací SESI2013 
           

Aktuální verze software je vždy dostupná na webových stránkách výrobce SMART Technologies (stránky jsou 
pouze v anglickém jazyce), nebo na DVD distribuovaném firmou AV MEDIA (o DVD požádejte našeho obchodního 
zástupce). Přímý odkaz na stažení SESI2013 naleznete zde. 

 
Před započetím instalace SESI2013 zkontrolujte:  
 

 Ověřte, že na pevném disku počítače je dostatek místa pro instalaci software (cca 3,5 GB) plus minimálně 
nezbytné technické minimum pro operační systém (cca 500 MB). 
 

 Zkontrolujte, zda je funkční internetové připojení. Zcela nezbytné je internetové připojení v případě, že 
chcete instalovat pomocí webového  instalátoru (16 MB velký soubor smartesi2013decweb.exe), všechny 
zvolené komponenty se stahují v průběhu instalace z webového serveru výrobce software. Při použití 
plného instalátoru (440 MB velký soubor smartesi2013decusb.exe) je internetové připojení vyžadováno pro 
stažení lokalizačních souborů a obsahu zvolených galerií, není-li dostupné, bude nainstalovaný software 
pouze v anglickém jazyce a galerie objektů nebudou nainstalovány. Internetové připojení je rovněž 
vyžadováno pro aktivaci některých komponent softwarového balíku (Response, Nástroje 3D, Math Tools).  
 

 Zajistěte, aby instalace proběhla pod uživatelským účtem disponujícím oprávněními na úrovni skupiny 
Administrators nebo Power Users a v doménovém prostředí jejich doménovými ekvivalenty. 
 

 Ujistěte se, že v průběhu instalace SESI2013 nepoběží žádná jiná instalace a nebude probíhat aktualizace 
operačního systému prostřednictvím Windows Update a to jak interaktivně, tak i skrytě. 
 

 Zajistěte, aby váš antivirový nebo antispyware software v průběhu instalace nebo po jejím dokončení 
nezablokoval komponenty SMART software (např. službu  SMARTBoardService) a síťovou komunikaci 
mezi komponenty na virtuálním síťovém adaptéru localhost a případných dalších TCP portech používaných 
software SMART Response CE a VE. Software by v takovém případě nebyl plně funkční. 

 
 

7. Instalace SESI2013 

 
Software nainstalujte dle návodu. Originální návod v anglickém jazyce je dostupný na webovém serveru výrobce 

software zde. Český návod na instalaci je dostupný buď na AV MEDIA DVD, nebo zde. 
 
Správcům systému je určena příručka SESI2013 - System Administrator’s Guide, která je v anglickém jazyce 

dostupná zde. 
 
 

8. Aktivace software 

 
Software SMART Notebook od verze 11.1 nevyžaduje aktivaci produktovým klíčem. Aktivace zakoupeným 

produktovým klíčem tzv. Kolektivní licence je nutná pouze v případě, že je software používán na počítači připojeném ke 
konkurenčnímu interaktivnímu zařízení, nebo v jiném případě definovaném licenčním ujednáním. 

 
Komponenty Response, Nástroje 3D a Math Tools vyžadují aktivaci. Pro aktivaci je nezbytné funkční internetové 

připojení.  
 
Postup případné aktivace je popsán v českém návodu, který je k dispozici zde. Více informací o aktivaci 

naleznete také v originálních anglických dokumentech Activation FAQ a System Administrator’s Guide. 
 
 

9. Automatická bezobslužná instalace a aktivace pro správce systémů 
           

Pro správce systému je připravena verze umožňující hromadnou bezobslužnou instalaci. Tato verze je k dispozici 
včetně dokumentace v anglickém jazyce na webových stránkách výrobce software zde. 

 
 

http://smarttech.com/Support/Browse+Support/Download+Software
http://www.smarttech.com/Home+Page/Support/Browse+Support/Download+Software/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/Previous+versions/SMART+Notebook+11_4+Win
http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/support/product/esi/esi2013win/guidewininstallesi2013decv18dec13.pdf
http://ftpsw.avmedia.cz/smarttech/SMART_Education_Software_2013-Instalace_aktivace.pdf
http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/support/product/esi/esi2013win/guidewinadminesi2013decv18dec13.pdf
http://ftpsw.avmedia.cz/smarttech/SMART_Education_Software_2013-Instalace_aktivace.pdf
http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/support/product/esi/esi2013win/activationfaqesiv14jun13.pdf
http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/support/product/esi/esi2013win/guidewinadminesi2013decv18dec13.pdf
http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/support/product/esi/esi2013win/guidewinadminesi2013decv18dec13.pdf
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10. Instalace SESI2013 bez připojení k Internetu (offline instalace) 

 
Plnohodnotná instalace SMART Education Software 2013 vyžaduje funkční internetové připojení i v průběhu 

instalace prostřednictvím „plného“ instalátoru (480 MB velký soubor smartesi2013wincompleteinstaller.exe). Není-li 
internetové připojení dostupné, nebudou nainstalovány zvolené objekty galerií lokalizační soubory (jazykové balíky). 

 
V případě nouze lze software nainstalovat pomocí „plného“ instalátoru i bez připojení k Internetu. „Offline“ 

instalace se oproti „online“ instalaci liší následovně: 
 
Galerie objektů: v dialogu výběru kategorií objektů galerií není možné pro instalaci zvolit žádné objekty galerií.  

 
Jazykové balíky: v dialogu výběru objektů galerií není automaticky vybrán český jazykový balík do pravého 

okna dialogu, v tomto výchozím nastavení se nebude snažit instalátor o stažení a instalaci 
tohoto jazykového balíku. Neměňte toto výchozí nastavení, nepřidávejte ručně jazykový 
balík Czech z levé strany na pravou! Instalace celého softwarového balíku SESI2013 by 
byla předčasně ukončena! Bez dodatečné instalace českého jazykového balíku jsou 
některé programy pouze v anglickém jazyce.  

 
Galerie objektů i jazykový balík je možné nainstalovat nebo aktualizovat dodatečně buď po následném připojení 

PC k Internetu, nebo z datového média. Návody na dodatečnou offline instalaci naleznete v českém návodu na instalaci a 
aktivaci (k dispozici zde). 

 
 

11. Opakující se požadavek na aktivaci SMART Response 

 
Je-li jako hlasovací zařízení vybráno jiné zařízení než zakoupené, objevuje se opakovaně výzva k aktivaci 

software, přestože již byl v minulosti řádně aktivován. Příklad: jako hlasovací zařízení je vybrán softwarový klient SMART 
Notebook SE místo hardwarových hlasovátek (klikerů) SMART Response PE se kterými byl zakoupen přijímač, ve 
kterém je uložen produktový klíč. 

 
Nastavení správného hlasovacího zařízení provedete následovně: 
 
1) Spusťte Response Nástroj pro nastavení (menu Start\Všechny programy\SMART Technologies\Nástroje 

SMART, položka Response Nástroj pro nastavení). 
 

2) Vyberte správné hlasovací zařízení a nastavení uložte kliknutím na tlačítko OK. 
 

Pro informaci: SMART Response 4.5 neobsahuje nativní simulátor hlasovátek Response PE. V softwarovém 
balíku je obsaženo pouze vizuální zobrazení staničky Response PE – tzv. Visual Reference. Chcete-li ověřovat funkce 
hlasování pomocí simulátoru, nastavte hlasovací zařízení na Response/Senteo - hlasovátka jsou prakticky shodná 
s novější verzí Response PE. 

 
 

12. Nefunkční simulátor hlasování SMART Response PE 
 
Hlasovací systém SMART Response PE nemá simulátor hlasování (virtuální hlasovátko, kliker). Pro Response 

PE je k dispozici pouze tzv. vizuální reference, což je pouhý náhled (obrázek) hlasovátka. 
 
Chcete-li používat simulátor hlasování, spusťte Nástroj pro nastavení aplikace Response (ve Windows XP a 7 jej 

naleznete v systémového menu Start\Všechny programy\SMART Technologies\Nástroje SMART, ve Windows 8 vyvolejte 
dialog Hledat klávesovou zkratkou Ctrl+Q a vyhledejte a spusťte Nástroj pro nastavení aplikace Response), přepněte 
hlasovací zařízení na SMART Response/Senteo a potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Rozložení tlačítek hlasovátka i jeho 
funkce jsou shodné. 

 
 

13. Software SMART je blokován bezpečnostním software 3. strany 

 
Bezpečnostní software 3. strany (antiviry, anti-malware, firewally) mohou blokovat instalaci, spuštění nebo 

komunikaci programů softwarového balíku SMART. Důsledkem může být plná nebo částečná nefunkčnost software.  
 

http://ftpsw.avmedia.cz/smarttech/SMART_Education_Software_2013-Instalace_aktivace.pdf
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Požadavky software SMART na síťovou komunikaci jsou následující: 
 

 Všechny programy SMART: systémová služba SMARTHelperService.exe (Windows Vista, 7, 8) nebo 
SMARTBoardService.exe (Windows XP) 
V průběhu instalace softwarového balíku musí být umožněna registrace této systémové služby a nesmí být 
zablokována při automatickém spouštění po startu počítače. 

 

 Všechny programy SMART: odchozí a příchozí komunikace na adrese 127.0.0.1 
Jednotlivé komponenty software SMART používají pro vzájemnou komunikaci virtuální síťový adaptér 
localhost (127.0.0.1). Je nezbytně nutné, aby v rámci počítače byla povolena příchozí a odchozí TCP 
komunikace na libovolných portech z a na IP adresu 127.0.0.1. V naprosté většině případů není tato 
komunikace blokována bezpečnostním software a její případné povolení nepřináší žádné bezpečnostní riziko. 
Vyžaduje-li bezpečnostní software explicitní vyjmenování zdrojů komunikace, jsou to všechny spustitelné 
(exe) soubory v následujících složkách a jejich podložkách: 
 
o „%ProgramFiles%\SMART Technologies“ resp. „%ProgramFiles(x86)%\SMART Technologies“ 
o „%CommonProgramFiles%\SMART Technologies“ resp. „%CommonProgramFiles(x86)%\SMART 

Technologies“. 
 

 Některé programy SMART: odchozí komunikace na TCP/80 
Pro zdárnou instalaci software, stažení objektů galerií a jazykových balíků, pro zjištění a stažení 
aktualizovaných verzí software a pro použití zásuvných modulů je vyžadována odchozí komunikace na 
TCP/80 (www). Zdroji komunikace jsou programy SMARTProductUpdate.exe, ResponseSoftwareService.exe, 
Notebook.exe a další. 

 

 SMART Response CE: odchozí a příchozí komunikace na TCP/23456, 23457, 23458 a UDP/23458 
Pro komunikaci se softwarovými klienty používá SMART Response CE (mimo jiné součástí balíku Classroom 
Suite) porty TCP/23456, 23457, 23458 a UDP/23458. Tyto porty musí být povoleny pro příchozí i odchozí 
komunikaci na učitelském počítači a na všech studentských počítačích. Na učitelském počítači je zdrojem 
komunikace program ResponseSoftwareService.exe, na studentských počítačích SMARTNotebookSE.exe. 

 

 SMART Sync: odchozí a příchozí komunikace na TCP/5463, 5485 a UDP/5491, 5493, 5496 
Pro komunikaci se softwarovými klienty používá SMART Sync (mimo jiné součástí balíku Classroom Suite) 
porty TCP/5463, 5485 a UDP/5491, 5493, 5496. Tyto porty musí být povoleny pro příchozí i odchozí 
komunikaci na učitelském počítači a na všech studentských počítačích. Na učitelském počítači je zdrojem 
komunikace program SMARTSyncTeacher.exe, na studentských počítačích dax64.exe. 

 
 

14. Software SMART Response a SMART Sync nefungují správně na počítači 
s antivirovým programem Eset NOD32  

 
Hlasovací systém SMART Response a software digitální třídy SMART Sync (oba součástí softwarového balíku 

SMART Classroom Suite) se na počítači s nainstalovaným antivirovým programem Eset NOD32 verze 5.x nebo 6.x 
chovají zmateně nebo nefungují vůbec. V případě SMART Response může docházet k načtení špatného počtu 
hlasujících přihlášených k třídě, hlasování se ukončují předčasně, po hlasování všech účastníků zůstává hlasování 
aktivní, apod. Důvodem tohoto chování je blokování komunikace programem Eset NOD32. 

 
Pouhé dočasné zakázání funkcí programu Eset NOD32 není z pohledu hlasovacího systému účinné, neodstraní 

zmíněné problémy a z pohledu ohrožení systému není žádoucí. V programu je třeba definovat výjimky filtrování některých 
protokolů a poté může být program plně aktivní a beze zbytku plnit svoji funkci. Nastavení programu Eset NOD32 je 
následující:   

 
1) Otevřete Nastavení programu Eset NOD32. Pro přístup budete nejspíš potřebovat heslo zadané osobou, která 

program instalovala. Používáte-li pro instalaci a nastavení antivirového programu centrální správu, definujte níže 
uvedená pravidla v rozhraní centrální správy. 
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2) Ve skupině Web a mail a podskupině Filtrování protokolů označte nebo kliknutím na tlačítko Přidat najděte a 
vyberte všechny spustitelné (exe) programy v následujících složkách a jejich podložkách: 
 

o „%ProgramFiles%\SMART Technologies“ resp. „%ProgramFiles(x86)%\SMART Technologies“ 
o „%CommonProgramFiles%\SMART Technologies“ resp. „%CommonProgramFiles(x86)%\SMART 

Technologies“. 
 
3) Potvrďte a uložte nastavení kliknutím na tlačítko OK. 

 
4) Restartujte počítač. Bez restartu se změny neprojeví. 

 
 

15. Není možné otevřít soubor .notebook 

 
SMART Notebook v některých případech odmítne otevřít soubor .notebook s doporučením, aby ji uživatel uložil 

ve formátu verze 9.  
 
Příčinou této chyby je poškozený soubor .notebook. Je-li soubor poškozen, není možné jej v programu SMART 

Notebook otevřít. K poškození může dojít při stahování souboru z webu, v souborovém systému počítače, při ukládání 
souboru na přenosné médium, nedokončeným ukládáním souboru z prostředí SMART Notebooku (především při 
ukládání na pomalejší přenosná média), nebo hardwarovou chybou počítače, pevného disku nebo přenosného média. 
Soubor mohl být publikován nebo distribuován již poškozený, příčina jeho poškození nemusí být na vaší straně. 

 
Zda je soubor poškozen, je možné zjistit následujícími dvěma způsoby, které vycházejí z faktu, že soubor 

.notebook je defacto komprimovaný archiv ZIP: 
 

a) Zkontrolujte soubor archivačním programem, který umožňuje kontrolu integrity souborů ZIP. Takovým programem 
je například bezplatný program 7-zip (plnou verzi programu lze získat zde, bezinstalační verzi zde) – kontrolu 
souboru proveďte buď prostřednictvím kontextového menu a volbou Zkontrolovat archiv, nebo otevřením 
umístění souboru v rozhraní archivačního programu, označením souboru a klinutím na tlačítko Test v liště ikon 
programu.  
 

b) Nemáte-li k dispozici archivační program umožňující kontrolu integrity archivu, může pro základní informaci o 
stavu archivu postačit jeho prosté rozbalení integrovanou funkcí operačního systému Windows: přejmenujte 
příponu souboru z .notebook na .zip a rozbalte jej. 
 

Je-li soubor poškozen, je jediným možným řešením získání jeho nepoškozené verze ze zálohy, stažením na 
bezvadně fungujícím počítači a internetovém připojení, nebo jeho opětovné vyžádání od autora. 

  
 

16. Z webového prohlížeče není možné uložit soubory .notebook , nebo se 
ukládají s nesmyslným názvem 

 
Výchozí nastavení instalace SESI2013 přidává do prohlížeče Internet Explorer doplněk SMART Notebook 

Download Utility pro ovládání souborů .notebook. Tento doplněk se stane aktivním, potvrdí-li uživatel po spuštění Internet 
Exploreru jeho integraci. 

 
V některých konfiguracích může SMART Notebook Download Utility způsobovat nemožnost otevřít soubory 

.notebook stažené z webu (např. jako „DUMy“) ve SMART Notebooku. Řešením je deaktivace doplňku následujícím 
způsobem: 

 
1) Přihlaste se do počítače pod účtem uživatele disponujícím oprávněními na úrovni skupiny Administrators, 

nebo její doménové alternativy. 
 

2) Otevřete Internet Explorer. 
 

3) Klikněte na menu Nástroje (v novějších verzích prohlížeče je to ikona ozubeného kolečka), zobrazte dialog 
Možnosti Internetu. 
 

http://www.7-zip.org/download.html
http://portableapps.com/apps/utilities/7-zip_portable
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4) Přejděte na záložku Programy a klikněte na tlačítko Spravovat doplňky. 
 

5) Ve skupině Panely nástrojů a rozšíření označte doplněk SMART Notebook Download Utility a klikněte na 
tlačítko Zakázat. 
 

6) Zavřete dialog kliknutím na tlačítko Zavřít, dialog Možnosti Internetu zavřete kliknutím na tlačítko OK a zavřete 
Internet Explorer. 

 
 

17. SMART Notebook není v českém jazyce nebo přepíná klávesnici do jiného 
jazyka  

 
Po spuštění programu SMART Notebook nebo při přepnutí se do již běžící aplikace se klávesnice systému 

přepne do anglického jazyka. Toto chování odstraníte následovně: 
 
1) Ověřte, že je plně funkční vaše internetové připojení. 

 
2) Ověřte, že máte nainstalovánu nejnovější verzi software (např. pomocí programu SMART Product Update). 

 
3) Otevřete Nástroje SMART (modrobílá ikona v systémové liště u hodin; nejsou-li nástroje automaticky 

spuštěny, spusťte je z menu Start/Všechny programy/SMART Technologies). 
 

4) Zvolte Nastavení SMART, klikněte na položku Nastavení jazyka, v dialogu vyberte aktualizaci pro všechny 
aplikace a nastavte položku Čeština všude, kde to jde. 
 

5) Je-li vaše internetové připojení realizováno pomocí proxy serveru, nastavte parametry připojení klikntím na 
tlačítko Možnosti připojení.  
 

6) Potvrďte kliknutím na tlačítko OK a vyčkejte stažení a instalace českého rozšíření. 
 

7) Restartujte počítač. 
 

 

18. Některé aplikace SESI2013 jsou v anglickém jazyce 

 
Při instalaci software SMART Education Software 2013 se český jazykový balíček stahuje vždy z Internetu. 

Nebylo-li internetové připojení při instalaci k dispozici, některé komponenty softwarového balíku jsou po instalaci 
v anglickém jazyce. Češtinu můžete doplnit dvěma způsoby, záleží na tom, zda je dostupné internetové připojení: 

 
1) Online v případě přístupu k Internetu:  

 
a. Otevřete Nástroje SMART (modrobílá ikona v systémové liště u hodin; nejsou-li nástroje automaticky 

spuštěny, spusťte je z menu Start/Všechny programy/SMART Technologies), 
 

b. zvolte Nastavení SMART, klikněte na položku Nastavení jazyka, v dialogu vyberte aktualizaci pro 
všechny aplikace a nastavte položku Čeština všude, kde to jde, 

 
 

c. potvrďte kliknutím na tlačítko OK a vyčkejte stažení a instalace českého rozšíření, 
 

d. restartujte počítač. 
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2) Offline, nemáte-li internetové připojení k dispozici: 
 
a. stáhněte a rozbalte archiv SES2013DU-CZ_jazykovy_balik.zip, 

 
b. spusťte a dokončete instalaci, 

 
c. restartujte počítač. 

 
d. Nenastaví-li se české prostředí jako výchozí, přepněte ho ručně stejným postupem, který je popsán ve 

variantě 1). 
 
 

19. V exportovaném PDF souboru schází znaky nebo je chybná diakritika 

 
Příčinou je chybný převod dokumentu do formátu .pdf při použití řezu písma Calibri ve starších verzích software 

SMART Notebook. 
 
Aktualizujte software SMART Notebook na verzi 11.4, např. pomocí instalátoru SESI2013DU. 
 
 

20. Nelze importovat seznam žáků do SMART Response: Nástroje učitele 

 
Příčinou je chybný formát vstupního souboru nebo chybné uspořádání dat v tomto souboru. 
 
Aplikace Nástroje učitele umožňuje import seznamu žáků z listu Microsoft Excel, nebo ze souboru CSV. Import ze 

souboru MS Excel je možný pouze v případě, že aplikace MS Excel je nainstalována na počítači, na kterém probíhá 
import. Podmínkou úspěšného importu z CSV je přesné dodržení formátu souboru, kdy oddělovačem polí je čárka 
(včetně čárky na konci řádku), přesný název záhlaví sloupců a vyvarování se použití diakritiky. Pro běžné uživatele je 
výrazně jednodušší použít pro import formát MS Excel.  

 
Šablony souborů obou formátů získáte zde: Excel, CSV. 
 
Kompletní popis funkce importu včetně definice vstupních souborů naleznete v originálním anglickém návodu 

SMART Response 2013 User's guide v kapitole Creating a class list na stránce 28.  
 
 

21. Pohyb kurzoru je zpomalený, zpožďuje se 

 
Tato informace se týká pouze výrazného zpoždění kurzoru za jednotlivým dotykem nebo tažením, kdy je jasně 

zřetelné, že např. po tažení objektu je dokončení akce na obrazovce zpožděno o dvě a více sekund. Malé zpoždění 
kurzoru, např. rozdíl cca 1 cm za prstem nebo perem při rychlém tažení objektu, je dán použitou technologií a je naprosto 
normální. 

 
Příčina zpomalení pohybu není známa. 
 
Nouzové odstranění tohoto chování je možné pouze za cenu potlačení některých vyšších dotykových funkcí 

poskytovaných operačním systémem (např. pravý klik myši podržením prstu na místě, posun jedním prstem, zoomování, 
rotace, …). Není-li toto na překážku, nebo převáží-li benefit plynulého kurzoru nad omezením dotykové funkcionality, 
postupujte následovně: 

 
1) Zkontrolujte, zda je tabule připojená k počítači. 

 
2) Ověřte, že jste přihlášeni pod uživatelským účtem, který disponuje oprávněními na úrovni skupiny 

Administrators nebo její doménové alternativy. 
 

3) Otevřete dialog Nastavení SMART, který je dostupný v menu Start\Všechny programy\SMART 
Technologies\Nástroje SMART nebo z dialogu0 Nastavení SMART přístupného z ikony Nástroje SMART na 
stavové liště systému. 

 
4) Klikněte na odkaz Informace o softwaru a podpoře produktu, klikněte na odkaz Nástroje, klikněte na odkaz 

Diagnostika. 

http://ftpsw.avmedia.cz/smarttech/SES2013DU-CZ_jazykovy_balik.zip
http://ftpsw.avmedia.cz/smarttech/ResponseImportSeznamu.xlsx
http://ftpsw.avmedia.cz/smarttech/ResponseImportSeznamu.csv
http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/support/product/smartresponse/smartresponse2013/userguideresponse201313nov13.pdf
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5) V menu Tools zvolte položku Advanced Board Settings. 
 
6) Na záložce VTPC Driver zrušte (vypněte) označení položky Enable VTPC Driver a klikněte na tlačítko OK. 

 
7) Restartujte počítač. 

 
 

22. V software SMART Notebook nefungují interaktivní galerie 

 
Chyba se projevuje tak, že po přidání interaktivního objektu z galerie na plátno software SMART Notebook se 

objekt neinicializuje a skončí ve stavu „zaseknutí“ s nesmyslným textem pod ikonou interaktivního objektu. 
 
Příčinou problému je chyba ve starší verzi zásuvného modulu Adobe Flash Player 11.9.900.117 pro Internet 

Explorer, kterou software SMART Notebook využívá pro práci s interaktivními galeriemi. 
 

Podstatou opravy je instalace aktuální verze software Adobe Flash Player.  
 

Informace o bezobslužné instalaci na více počítačů naleznete v příručce Adobe Flash Player Administration 
Guide, která je k dispozici zde. 

 
Postup opravy: 
 
1. Přihlašte se do počítače pod uživatelským účtem disponujícím oprávněními na úrovni skupiny Administrators 

nebo Power Users a v doménovém prostředí jejich doménovými ekvivalenty. 
 

2. Spusťte internetový prohlížeč Internet Explorer a všechny níže uvedené kroky proveďte v tomto prohlížeči 
(stažení zásuvného modulu pro Internet Explorer jiným prohlížečem se liší a není popsáno v tomto návodu). 
 

3. Přejděte na internetovou stránku stažení aktuální verze zásuvného modulu http://get.adobe.com/cz/flashplayer/. 
 

4. Zrušte označení položky „Volitelná nabídka: Ano, nainstalovat …“ a klikněte na tlačítko Instalovat. 
 

5. Potvrďte záměr nainstalovat program kliknutím na tlačítko Spustit v liště stahování (IE 10+) nebo v dialogu 
stahování (IE 9). 

 
6. V následujícím dialogu Aktualizace předvoleb aplikace Flash Player zvolte položku Povolit společnosti Adobe 

instalovat aktualizace a klikněte na tlačítko Další. 
 

7. Vyčkejte dokončení instalace a klikněte na tlačítko Dokončit. Hotovo! 
 
 

23. Při spuštění počítače nebo programu SMART se zobrazí informace, že schází 
knihovna icuuc38.dll 

 
Chyba znemožňuje spuštění následujících komponet: 
     

 Screen Capture 

 Floating Toolbar 

 Gallery Setup 

 SMART Response software 
 

Postup opravy: 
 
A. Zkontrolujte, zda váš bezpečnostní software (antivirus, antispyware, apod.) neoznačil tuto knihovnu jako 

false-positive a neodstranil nebo nepřesunul ji do virové truhly. Jestliže se tak stalo, pokuste se knihovnu 
obnovit a pro tuto knihovnu vytvořte ve vašem bezpečnostním software výjimku. Následně aktualizujte 
váš bezpečnostní software i jeho virové banky. Pozn: zablokoval-li váš bezpečnostní software tuto knihovnu a 
nevytvoříte-li v něm pro knihovnu výjimku, bude se odstraňování nebo přesouvání knihovny stále opakovat. 
 

http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/flashplayer/pdfs/flash_player_11_8_admin_guide.pdf
http://get.adobe.com/cz/flashplayer/
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B. Není-li příčinou chybějící knihovny její odstranění nebo přesunutí bezpečnostním software, odstraňte 
software SMART podle kapitoly 5. Odebrání veškerého software SMART a vyčištění systému a opět jej 
nainstalujte dle následujících kapitol. 

 
 

24. Chyba „souběžné konfigurace“ 
 

Po úspěšné instalaci nebo aktualizaci software SMART je každý pokus o spuštění kterékoliv komponenty ukončen 
chybou „souběžné konfigurace“. 

                 
Pro odstranění této chyby postupujte dle instrukcí uvedených v kapitole 4. Odebrání veškerého software SMART a 

vyčištění systému ze strany 3 tohoto návodu. Po použití nástroje Cleanup Tool nezapomeňte restartovat počítač.  
 
Tip: Používali-li jste nástroj SMART Clanup Tool již v minulosti, stáhněte a aplikujte jeho novou verzi 3.2.1.0, 

na níž odkazuje link ve zmíněné kapitole – použití starší verze nástroje je neúčinné! 
 

 

25. Chyba „při instalaci sestavení policy.*.*.smarttech.hwr.vc*.*.* …“ nebo 
„Instalace se nezdařila (exit code 1603) …“ 

 
Instalace softwarového balíku SESI je přerušena chybou „Při instalaci sestavení policy.*.*.smarttech.hwr.vc*.*.* …“ a 

následně je instalace neúspěšně ukončena s informací „Instalace se nezdařila (exit code 1603) …“ (znak „*“ v tomto textu 
zastupuje libovolné číslo, např. „2“, „0“, nebo „100“). 

 
Opravu proveďte dle instrukcí uvedených v kapitole 24. Chyba „souběžné konfigurace“ ze strany 11 tohoto návodu. 
 

 

26. Objekty ve SMART Notebooku nelze posouvat prstem, pohybuje se vždy celá 
stránka  

 
Toto chování je možné pozorovat pouze Windows 7. Oprava je následující: 
 

1) Ujistěte se, že je připojeno a funkční interaktivní zařízení SMART, 
 

2) otevřete umístění Ovládací panely\Hardware a zvuk\Pero a dotykové ovládání, 
 

3) na záložce Posouvání zrušte označení položky Zapnout posouvání jedním prstem a potvrďte kliknutím na 
tlačítko OK. 

 
Upozornění: vypnutí posunu prstem dle výše uvedeného návodu rovněž znemožní posouvání stránek 

v podporovaných aplikacích (např. webové prohlížeče) v celém operačním systému – posun stránky bude možný pouze 
prostřednictvím posuvníků na okrajích stránky.  
 
 

27. Na zařízení SMART Board SB480 nejsou synchronizovány vybrané nástroje 
v liště Plovoucí nástroje s nástroji v software SMART Notebook a SMART Ink 
 

Důvodem je vypnutá funkce Multitouch v nastavení hardware SMART. Správné nastavení zařízení provedete 
následovně: 

 
1) Ujistěte se, že interaktivní tabule SB480 je připojena a je funkční, 

 
2) otevřete dialog Nástroje SMART (např. klikněte na modrobílou ikonu SMART v systémové liště u hodin a 

zvolte položku Nastavení SMART), 
 

3) klikněte na odkaz Nastavení hardwaru SMART a v rozevíracím dialogu zvolte položku Nastavení myši a gest, 
 

4) označte zaškrtnutím položku Režim Multitouch a potvrďte kliknutím na tlačítko OK. 


