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Wymagana aktualizacja licencji Snap Core First: Szybki przewodnik
użytkownika
23 października 2020 r. Oprogramowanie Snap Core First zostanie usunięte ze Sklepu Windows. Aby nadal otrzymywać
regularne aktualizacje oprogramowania, zostaniesz poproszony o migrację bieżącej wersji Snap. Ten przewodnik
przeprowadzi Cię przez proces migracji, jeśli jesteś aktualnym użytkownikiem Snap for Windows.

Zanim zaczniesz proces migracji, zapoznaj się z kilkoma wskazówkami:
•

Proces ten powinien zostać wykonany tylko przez użytkowników Snap Core First dla Windows. Wersja Snap
na iOS będzie nadal dostępna w sklepie z aplikacjami, App Store.
Ta aktualizacja jest wymagana dla wszystkich zestawów stron oprogramowania Snap - Core First,
Aphasia, Text lub Core First Scanning.
Powiadomienie odnośnie aktualizacji licencji nie musi pojawiać się od razu, jednak ikona ostrzeżenia będzie
widoczna na górnym pasku, dopóki czynność nie zostanie zakończona.
Zaktualizowanie wersji Snap pozwoli Ci zachować najnowszą wersję aplikacji Snap dla systemu Windows.
Gdy ikona ostrzeżenia jest widoczna, nie ma to wpływu na funkcjonalność oprogramowania. Możesz nadal
używać oprogramowania do komunikacji, dopóki nie będziesz gotowy do zakończenia procesu migracji.

•
•
•
•

•

1.

Proces migracji zalecamy zakończyć, gdy użytkownik nie potrzebuje korzystać z oprogramowania przez pewien czas
(np. podczas snu, oglądania telewizji, w przerwie dnia itp.). Czas potrzebny do zakończenia migracji może się różnić
w zależności od np. liczby użytkowników, zapisanych plików i dostosowań oprogramowania.

Otwórz Snap Core First.
Użytkownicy zobaczą następujące
powiadomienie i ikonę ostrzeżenia na
górnym pasku. *.

*Rozwiązywanie problemów: nie widzę powyższego powiadomienia. Wypróbuj jedną z poniższych opcji:
a.
b.
c.

d.

Spróbuj całkowicie zamknąć i ponownie uruchomić oprogramowanie Snap Core First.
Otwórz Snap Core, wybierz ikonę edycji, kartę systemową, a następnie wybierz informacje. Jeśli aktualizacja jest
dostępna, wybierz dowiedz się więcej, a następnie wybierz Aktualizuj teraz..
Spróbuj zaktualizować Snap Core First ze sklepu Microsoft Store. Otwórz Sklep, wybierz ikonę pobierania i aktualizacji, a
następnie wybierz aktualizację Snap Core First, jeśli jest taka opcja..
Po zaktualizowaniu wróć do oprogramowania Snap Core First i wykonaj pozostałe kroki.
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2.
Gdy wszystko będzie gotowe,
wybierz ikonę ostrzeżenia.

3. Wybierz Back up and download.
Oprogramowanie wykona kopię zapasową
plików, skonwertuje do zaktualizowanej wersji i
ponownie uruchomi Snap. Wszystkie strony i
dostosowania będą dostępne i gotowe do
użycia

4. Kliknij ikonę edit.
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Pojawi się wyskakujące okienko klucza
aktywacji. To potwierdzenie, że zakupione
funkcje zostały przeniesione i wyświetli Twój
fizyczny klucz licencyjny. Nie jest wymagane
żadne działanie.
5. Kliknij: Done.
Komunikat: Uwaga: klucz licencyjny /
aktywacyjny można zawsze znaleźć, wybierając
Edycja> System> Sklep. Będziesz go
potrzebować tylko wtedy, gdy będziesz musiał
ponownie zainstalować oprogramowanie..

Pierwsza aktualizacja oprogramowania po
procesie migracji będzie musiała zostać
wykonana ręcznie. Aby ręcznie zaktualizować,
po przejściu do trybu edycji zobaczysz
następujące wyskakujące okienko..

6. Wybierz Update Now, jeśli pozwala na to
czas i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby
zaktualizować.
LUB
Wybierz Cancel aby zaktualizować później.
Komunikat: aby znaleźć aktualizacje, wybierz Edycja>
System> Informacje

Po tej początkowej aktualizacji aktualizacje
będą wykonywane automatycznie, jeśli
będziesz regularnie wyłączać oprogramowanie.
Jeśli nie będziesz regularnie zamykać
oprogramowania, zobaczysz to samo
wyskakujące okienko i będziesz musiał
kontynuować ręczną aktualizację
oprogramowania.
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