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Harmony  
Tato aplikace nabízí funkci Inteligentní nastavení, která automaticky optimalizuje funkce 
systému, například Paper Display (zajišťuje optimalizaci uživatelského dojmu při čtení). 
Aplikace Harmony dále zobrazuje doporučení populárních aplikací, které můžete 
využívat v režimu Stan, Stojan, Tablet a Notebook. 

Informace sdílené se společností Lenovo 

Anonymní informace, například:  

• Typ a model počítače 
• Verze a jazyk operačního systému 
• Země, kde je počítač používán 
• Údaje o kliknutích provedených uživatelem 
• Režimy a nastavení  

Přínos sdílení informací se společností Lenovo pro zákazníka  

Informace o tom, jak využíváte optimalizaci systému, pomáhají společnosti Lenovo 
zajišťovat v jednotlivých režimech ten nejlepší uživatelský dojem. 



Vypnutí anonymního sdílení dat 

1. Spusťte řídicí panel Harmony a zobrazte nastavení. 
2. Nastavte přepínač Statistika používání do polohy Vypnuto. 

Lenovo Companion 3.0  
Tato aplikace umožňuje zjistit informace o záruce, kontrolovat stav systému, najít 
odkazy na uživatelské příručky a odkazy na informace o podpoře specifické pro vaše 
zařízení a udržovat zařízení aktuální pomocí funkce System Update. Lenovo Companion 
3.0 dále obsahuje články a obsah o novinkách ze světa technologií a o doporučených 
aplikacích. Články průběžně píšeme a aktualizujeme, takže je obsah vždy aktuální 
a relevantní. 

Informace sdílené se společností Lenovo  

Anonymní informace, například: 

• Typ, model a značka zařízení 
• Země, kde je zařízení používáno 
• Verze a jazyk operačního systému 
• Zobrazené články  

Přínos sdílení informací se společností Lenovo pro zákazníka 

Pomocí shromažďovaných údajů pro vás program Companion přizpůsobuje obsah, 
stahuje relevantní články a aktualizace softwaru (pro funkci System Update) a zobrazuje 
relevantní informace v části Podpora. 

Vypnutí anonymního sdílení dat  

Sdílení anonymních statistik se společností Lenovo lze zakázat prostřednictvím aplikace 
Lenovo Settings nebo aplikace Lenovo Companion 3.0. 

Nastavení v aplikaci Lenovo Settings  

1. Spusťte Lenovo Settings. 
2. Přejděte do části Využívání aplikace. 
3. Nastavte přepínač Statistika používání do polohy Vypnuto.  

Nastavení v aplikaci Lenovo Companion 3.0 

1. Spusťte Lenovo Companion 3.0. 
2. Přejděte k funkci Nastavení aplikací. 
3. Nastavte přepínač Statistika používání do polohy Vypnuto.  



Lenovo Customer Engagement Service  
Tyto informace společnost Lenovo využívá k získání statistického přehledu o velké 
zákaznické základně. Díky němu pak může prostřednictvím lepších konstrukčních 
rozhodnutí vylepšovat hardwarové funkce i váš uživatelský dojem.  

Informace sdílené se společností Lenovo   

Anonymní data o využívání hardwarových komponent, například procesoru, jednotky 
pevného disku, paměti, připojení USB, čtečky karet a baterie, o jasu displeje 
a o využívání předinstalovaných aplikací.  

Přínos sdílení informací se společností Lenovo pro zákazníka  

Společnost Lenovo tyto informace využívá k získání statistického přehledu o velké 
zákaznické základně. Díky němu pak může prostřednictvím lepších konstrukčních 
rozhodnutí vylepšovat naše produkty i váš uživatelský dojem.  

Vypnutí anonymního sdílení dat   

1. V nabídce Ovládací panely-> Všechny položky zobrazte malé ikony. 
2. Vyberte (CCSDK) a nastavte přepínač Služba zapojení zákazníků Lenovo tak, 

aby bylo shromažďování dat vypnuto.  

Lenovo Experience Improvement (pouze na zařízeních s Windows 8)  
Tento nástroj posílá anonymní informace o tom, zda zákazníci během prvních 90 dní 
odstranili ze zařízení předinstalované aplikace od společnosti Lenovo. Po 90 dnech se 
nástroj automaticky odinstaluje.   

Informace sdílené se společností Lenovo  

Anonymní informace, například: 

• Typ a model zařízení 
• Verze a jazyk operačního systému 
• Země, kde je zařízení používáno 
• Stav instalace některých předinstalovaných aplikací  

Společnosti Lenovo jsou dále ke zpracování odeslány i veškeré informace, které sami 
zadáte na stránce Lenovo během prvního spuštění systému Windows. 

Přínos sdílení informací se společností Lenovo pro zákazníka 

Vaše využívání jednotlivých aplikací a vaše ochota ponechat je nainstalované ukazuje, 
jakou jim přikládáte hodnotu. Společnost Lenovo tyto informace využívá k získání 



statistického přehledu o velké zákaznické základně. Tak se dozví, jaké aplikace 
vylepšovat a jaké naopak odstranit.  

Vypnutí anonymního sdílení dat  

Chcete-li funkci sdílení dat této aplikace vypnout, musíte celou aplikaci odinstalovat. 
Postup naleznete zde: 

1. Otevřete nabídku Ovládací panely. 
2. Otevřete nabídku Programy a funkce. 
3. Odinstalujte program Lenovo Experience Improvement. 

Lenovo Registration Data (pouze na zařízeních s Windows 8) 
Tento nástroj zjišťuje stav zaškrtávacích políček Lenovo, které nastavujete při prvním 
spuštění počítače, a po prvním připojení k internetu tyto anonymní údaje automaticky 
odešle společnosti Lenovo. Po odeslání dat se program automaticky odinstaluje. Pokud 
se mu nepodaří rozpoznat internetové připojení, dokončit odeslání dat a automaticky se 
odinstalovat, můžete jej odinstalovat ručně v nabídce Ovládací panely pomocí funkce 
Programy a funkce. 

Informace sdílené se společností Lenovo  

Anonymní informace, například:  

• Typ a model zařízení 
• Verze a jazyk operačního systému 
• Země, kde bylo zařízení zaregistrováno 

Společnosti Lenovo jsou dále ke zpracování odeslány i veškeré informace, které sami 
zadáte na stránce Lenovo během prvního spuštění systému Windows. Jsou mezi nimi i 
vámi zadané osobní údaje. 

Přínos sdílení informací se společností Lenovo pro zákazníka  

Společnost Lenovo tyto informace využívá k získání statistického přehledu o velké 
zákaznické základně. Díky němu pak může prostřednictvím lepších konstrukčních 
rozhodnutí vylepšovat naše produkty i váš uživatelský dojem.  

Vypnutí anonymního sdílení dat   

Program Lenovo Registration Data se po prvním připojení k internetu sám odinstaluje. 
Chcete-li jej odinstalovat ještě před odesláním údajů, proveďte následující kroky po 
prvním spuštění zařízení, ale před připojením k internetu:  



1. Otevřete nabídku Ovládací panely a zobrazte Programy a funkce. 
2. Odinstalujte program Lenovo Registration Data. 

Lenovo Settings  
Tato aplikace poskytuje centralizovaný přístup ke všem důležitým hardwarovým funkcím 
vašeho zařízení a k různým ovládacím prvkům, například ke správě spotřeby, nastavení 
zobrazení, kamery, zvuku, bezdrátových sítí, klávesnice, myši a pera.  

Informace sdílené se společností Lenovo  

Anonymní informace, například: 

• Typ, model a značka zařízení 
• Verze a jazyk operačního systému 
• Země, kde je zařízení používáno 
• Údaje o kliknutích provedených uživatelem  

Přínos sdílení informací se společností Lenovo pro zákazníka  

Shromažďované údaje přímo ovlivňují rozhodnutí o návrhu a funkcích a vedou tak ke 
zlepšování uživatelského dojmu. 

Vypnutí anonymního sdílení dat   

1. Na svém zařízení spusťte program Lenovo Settings. 
2. Přejděte do části Využívání aplikace. 
3. Nastavte přepínač Statistika používání do polohy Vypnuto.  

Lenovo Solution Center  
Tato aplikace umožňuje diagnostiku počítače. Díky ní může Lenovo Support rychleji 
nalézt hardwarové problémy.  

Informace sdílené se společností Lenovo  

Anonymní informace, například:  

• Typ a model zařízení 
• Verze a jazyk operačního systému 
• Země, kde je zařízení používáno 
• Funkce používané v aplikaci 



Přínos sdílení informací se společností Lenovo pro zákazníka  

Shromažďované údaje přímo ovlivňují rozhodnutí týkající se vylepšování uživatelského 
dojmu. Zároveň vám díky nim můžeme poskytovat lepší podporu. 

Vypnutí anonymního sdílení dat   

1. Spusťte program Lenovo Solution Center. 
2. V nástrojové liště vyberte Nastavení. 
3. Zrušte zaškrtnutí políčka Posílat společnosti Lenovo anonymní statistiku využívání. 
4. Klikněte na tlačítko Uložit. 

Lenovo System Update (pouze zařízení s Windows 7 a Windows 8) 
Tato samostatná aplikace odesílá stav pro účely aktualizací a pomáhá vám udržovat 
instalovaný software aktuální automatickým stahováním a instalací aktualizací programů 
a systému BIOS ve vašem počítači. 

Informace sdílené se společností Lenovo  

Anonymní informace, například: 

• Typ a model zařízení 
• Verze a jazyk operačního systému 
• Země, kde je zařízení používáno 
• Název výrobku  
• Nainstalované aktualizace  
• Nastavení automatických aktualizací 
• Události v aplikacích, například spuštění, aktualizace, výjimka, kontrola 

a instalace aktualizací  
 
Přínos sdílení informací se společností Lenovo pro zákazníka  
Díky shromážděným údajům poskytujeme relevantní aktualizace pro vaši konkrétní 
konfiguraci hardwaru a softwaru včetně aktualizací zvyšujících výkon a využitelnost. 

Vypnutí anonymního sdílení dat  

1. Spusťte program Lenovo System Update. 
2. Klikněte na ikonu Nápověda (otazník). 
3. Zobrazte Nastavení.  
4. Zrušte zaškrtnutí políčka Posílat společnosti Lenovo anonymní statistiku 

využívání. 
  



Funkce Lenovo System Update v programu Lenovo Companion 3.0  
Funkce Lenovo System Update v programu Companion 3.0 zasílá informace o stavu 
aktualizací a stahuje aktualizace vhodné pro počítač, na němž je program nainstalován.  

Informace sdílené se společností Lenovo  

Anonymní informace, například: 

• Typ, model a značka zařízení 
• Verze a jazyk operačního systému 
• Země, kde je zařízení používáno 
• Název výrobku  
• Nainstalované aktualizace  
• Nastavení automatických aktualizací 

Přínos sdílení informací se společností Lenovo pro zákazníka 

Díky shromážděným údajům poskytujeme relevantní aktualizace pro vaši konkrétní 
konfiguraci hardwaru a softwaru. 

Vypnutí anonymního sdílení dat  

Sdílení anonymních statistik se společností Lenovo lze zakázat prostřednictvím aplikace 
Lenovo Settings na vašem zařízení nebo prostřednictvím aplikace Lenovo Companion 3.0. 

Nastavení v aplikaci Lenovo Settings  

1. Spusťte Lenovo Settings. 
2. Přejděte do části Využívání aplikace. 
3. Nastavte přepínač Statistika používání do polohy Vypnuto.  

Nastavení v aplikaci Lenovo Companion 3.0 

1. Spusťte Lenovo Companion 3.0. 
2. Přejděte k funkci Nastavení aplikací. 
3. Nastavte přepínač Statistika používání do polohy Vypnuto.  

  



WRITEit  
Tato aplikace umožňuje uživatelům zařízení s podporou pera psát do téměř libovolného 
textového pole nebo aplikace bez ohledu na to, zda příslušná aplikace psaní perem 
podporuje. 

Informace sdílené se společností Lenovo  

Anonymní informace, například: 

• Funkce používané v aplikaci (například vkládání textu v podobě kresby nebo 
obrázku)  

• Typ a model zařízení 
• Verze a jazyk operačního systému 
• Typ pera 

Přínos sdílení informací se společností Lenovo pro zákazníka 

Shromažďované údaje přímo ovlivňují rozhodnutí o zlepšování či odstranění funkcí této 
aplikace. 

Vypnutí anonymního sdílení dat  

1. Spusťte Lenovo Settings. 
2. Přejděte do části Využívání aplikace. 
3. Nastavte přepínač Statistika používání do polohy Vypnuto.  
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