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Harmony  
Az alkalmazás intelligens beállításokat nyújt, amelyek automatikusan optimalizálják 
a rendszer szolgáltatásait, mint pl. a Paper Display funkciót (a képernyőn megjelenő 
színek optimalizálása a legjobb olvasási élmény érdekében). A Harmony javaslatokat 
tesz a sátor, álló, tablet vagy laptop üzemmódban használható népszerű 
alkalmazásokra is. 

A Lenovo vállalattal megosztott információk 

Név nélküli információk, mint pl.:  

• A számítógép típusa és modellje 
• Az operációs rendszer verziója és nyelve 
• A számítógép használatának országa 
• Felhasználó rákattintási adatai 
• Üzemmódok és beállítások  



Miért érdemes megosztani az információkat a Lenovo vállalattal?  

A rendszeroptimalizálással kapcsolatos felhasználói vélemények segítenek a Lenovo 
vállalatnak az egyes üzemmódok legjobb felhasználói élményének megtervezésében. 

A név nélküli adatmegosztás letiltása 

1. A beállítások megtekintéséhez nyissa meg a Harmony irányítópultját. 
2. Állítsa Ki értékre a Használati statisztikák beállítást. 

Lenovo Companion 3.0  
Az alkalmazás segítségével megtekintheti a jótállási információkat, ellenőrizheti 
a rendszer állapotát, elérheti a felhasználói útmutatók hivatkozásait, az eszközére 
vonatkozó támogatási információkat kaphat és naprakészen tarthatja az eszközét 
a System Update szolgáltatással. A Lenovo Companion 3.0 technológiai hírekkel és 
alkalmazásjavaslatokkal kapcsolatos cikkeket és tartalmakat is nyújt. A cikkek 
folyamatosan készülnek és frissülnek, hogy a tartalom mindig friss és naprakész legyen. 

A Lenovo vállalattal megosztott információk  

Név nélküli adatok, mint pl.: 

• Az eszköz típusa, modellje és márkája 
• Az eszköz használatának országa 
• Az operációs rendszer verziója és nyelve 
• Megtekintett cikkek  

Miért érdemes megosztani az információkat a Lenovo vállalattal? 

A gyűjtött adatok segítségével a Companion személyre szabja a tartalmakat, letölti 
a releváns cikkeket és szoftverfrissítéseket (a System Update funkcióhoz) és megjeleníti 
a kapcsolódó információkat a Támogatás részen. 

A név nélküli adatmegosztás letiltása  

Ha nem szeretne név nélküli statisztikai adatokat küldeni a Lenovo vállalatnak, akkor a 
szolgáltatást letilthatja a Lenovo Settings vagy a Lenovo Companion 3.0 
alkalmazásban. 

A Lenovo Settings alkalmazás használata  

1. Nyissa meg a Lenovo Settings alkalmazást. 
2. Menjen az Alkalmazáshasználat részre. 
3. Állítsa Ki állásba a Használati statisztikák vezérlőt.  



A Lenovo Companion 3.0 alkalmazásban 

1. Nyissa meg a Lenovo Companion 3.0 alkalmazást. 
2. Nyissa meg az Alkalmazásbeállítások menüpontot. 
3. Állítsa Ki állásba a Használati statisztikák vezérlőt.  

Lenovo Customer Engagement Service  
A Lenovo az információk felhasználásával olyan statisztikai adatokhoz juthat egy 
szélesebb ügyfélbázisból, amelyekkel megalapozottabb tervezési döntéseket hozhat 
a hardveres szolgáltatások és a felhasználói élmény fokozása érdekében.  

A Lenovo vállalattal megosztott információk  

A hardveres összetevőkkel kapcsolatos név nélküli információk, pl. a processzorral, 
a merevlemezzel, a memóriával, az USB-kapcsolatokkal, a kártyaolvasóval, a képernyő 
fényerejével, az akkumulátorral és az előtelepített alkalmazásokkal kapcsolatos adatok.  

Miért érdemes megosztani az információkat a Lenovo vállalattal?  

A Lenovo az információk felhasználásával olyan statisztikai adatokhoz juthat egy 
szélesebb ügyfélbázisból, amelyekkel megalapozottabb tervezési döntéseket hozhat 
a termékek fejlesztése és a felhasználói élmény fokozása érdekében.  

A név nélküli adatmegosztás letiltása 

1. Válassza a Vezérlőpult-> Minden vezérlőpultelem lehetőséget, majd a 
Megtekintés kis ikonokkal parancsot. 

2. Az adatgyűjtés letiltásához válassza (CCSDK) ki a Lenovo ügyfélkapcsolati 
szolgáltatás vezérlőt.  

Lenovo Experience Improvement (csak Windows 8 rendszerű eszközökön)  
A segédprogram név nélkül jelenti, ha egy ügyfél az első 90 napban eltávolítja a Lenovo 
által előtelepített alkalmazásokat az eszközéről. 90 nap után az alkalmazás 
automatikusan törli magát. 

A Lenovo vállalattal megosztott információk  

Név nélküli információk, mint pl.: 

• Az eszköz típusa és modellje 
• Az operációs rendszer verziója és nyelve 
• Az eszköz használatának országa 
• Egyes előtelepített alkalmazások telepítési állapota  



Ezenkívül minden olyan adatot megkap a Lenovo feldolgozásra, amelyeket Ön 
a Windows telepítése során adott meg aktívan a Lenovo oldalán. 

Miért érdemes megosztani az információkat a Lenovo vállalattal? 

Az adott alkalmazások használata, illetve azok megtartása az alkalmazások értékét 
jelzi. A Lenovo az információk felhasználásával olyan statisztikai adatokhoz juthat egy 
szélesebb ügyfélbázisból, amelyekkel megalapozottabb döntéseket hozhat azzal 
kapcsolatban, hogy mely alkalmazásokat kell frissíteni és fejleszteni, és melyeket kell 
eltávolítani.  

A név nélküli adatmegosztás letiltása  

Ha le szeretné tiltani az alkalmazás adatmegosztási funkcióját, akkor el kell azt 
távolítania. Az eltávolítási utasításokat itt találja: 

1. Nyissa meg a Vezérlőpultot. 
2. Nyissa meg a Programok és szolgáltatások menüpontot. 
3. Távolítsa el a Lenovo Experience Improvement programot. 

Lenovo Registration Data (csak Windows 8 rendszerű eszközökön) 
Ez a segédprogram rögzíti az első használatkor bejelölt Lenovo-jelölőnégyzeteket, majd 
az értékeket név nélkül elküldi, amikor először csatlakozik az internethez. Az adatok 
jelentése után a program automatikusan törli magát. Ha az alkalmazás nem talál 
internetkapcsolatot a jelentés elküldéséhez és nem törli magát automatikusan, akkor 
a Vezérlőpult Programok és szolgáltatások pontjában manuálisan eltávolíthatja azt. 

A Lenovo vállalattal megosztott információk  

Név nélküli információk, mint pl.:  

• Az eszköz típusa és modellje 
• Az operációs rendszer verziója és nyelve 
• Az eszköz regisztrációjának országa 

Ezenkívül a rendszer összegyűjti és elküldi a Lenovo vállalatnak feldolgozásra azokat 
az információkat, amelyeket Ön aktívan adott meg a Windows telepítése során a Lenovo 
oldalán; ide tartoznak az Ön által megadott, személyazonosításra alkalmas adatok is. 

Miért érdemes megosztani az információkat a Lenovo vállalattal?  

A Lenovo az információk felhasználásával olyan statisztikai adatokhoz juthat egy 
szélesebb ügyfélbázisból, amelyekkel megalapozottabb tervezési döntéseket hozhat a 
termékek fejlesztése és a felhasználói élmény fokozása érdekében.  



A név nélküli adatmegosztás letiltása  

A Lenovo Registration Data törlésre kerül, amikor először csatlakozik az internethez. Ha 
az információk elküldése előtt el szeretné távolítani az alkalmazást, akkor tegye a 
következőket az eszköz első bekapcsolása után, de még azelőtt, hogy csatlakozna az 
internethez:  

1. Nyissa meg a Vezérlőpult Programok és szolgáltatások pontját. 
2. Törölje a Lenovo Registration Data adatait. 

Lenovo Settings  
Ez az alkalmazás központi hozzáférést biztosít az eszköz összes főbb hardveres 
szolgáltatásához, valamint az energiagazdálkodás, kijelző, kamera, hang, vezeték 
nélküli hálózatok, billentyűzet, egér és toll vezérlőihez.  

A Lenovo vállalattal megosztott információk  

Név nélküli információk, mint pl.: 

• Az eszköz típusa, modellje és márkája 
• Az operációs rendszer verziója és nyelve 
• Az eszköz használatának országa 
• Felhasználó rákattintási információi  

Miért érdemes megosztani az információkat a Lenovo vállalattal?  

Az összegyűjtött adatok közvetlenül befolyásolják az ügyfélélmény kialakításával és 
fejlesztésével kapcsolatos döntéseket. 

A név nélküli adatmegosztás letiltása 

1. Nyissa meg a Lenovo Settings alkalmazást az eszközön. 
2. Menjen az Alkalmazáshasználat részre. 
3. Állítsa Ki állásba a Használati statisztikák vezérlőt.  

Lenovo Solution Center  
Az alkalmazás használatával diagnosztikát futtathat a számítógépén, amely később 
segít a Lenovo Support csapatának a hardverhibák gyors azonosításában.  

 

 

 



A Lenovo vállalattal megosztott információk  

Név nélküli információk, mint pl.:  

• Az eszköz típusa és modellje 
• Az operációs rendszer verziója és nyelve 
• Az eszköz használatának országa 
• A használt alkalmazásfunkciók 

Miért érdemes megosztani az információkat a Lenovo vállalattal?  

Az összegyűjtött adatok közvetlenül befolyásolják az ügyfélélmény fejlesztésével 
kapcsolatos döntéseket, valamint hatékonyabb támogatási élményt tesznek lehetővé. 

A név nélküli adatmegosztás letiltása 

1. Nyissa meg a Lenovo Solution Center helyet. 
2. Válassza az eszköztár Beállítások pontját. 
3. Törölje a Névtelen használati statisztikák küldése a Lenovo vállalatnak négyzet 

jelölését. 
4. Kattintson a Mentés parancsra. 

Lenovo System Update (csak Windows 7 és Windows 8 rendszerű 
eszközökön) 
Ez a különálló alkalmazás jelenti a frissítések állapotát és segít a rendszerén található 
szoftverek naprakészen tartásában. Ehhez automatikusan letölti és telepíti 
a számítógépre telepített alkalmazások és a BIOS frissítéseit. 

A Lenovo vállalattal megosztott információk  

Név nélküli adatok, mint pl.: 

• Az eszköz típusa és modellje 
• Az operációs rendszer verziója és nyelve 
• Az eszköz használatának országa 
• A termék neve  
• Korábban telepített frissítések  
• Az automatikus frissítés beállításának állapota 
• Alkalmazásokkal kapcsolatos események, pl. futtatás/frissítés/hibaesemény, 

valamint a frissítések ellenőrzése/telepítése  
 
 
 



Miért érdemes megosztani az információkat a Lenovo vállalattal?  
Az összegyűjtött adatok felhasználásával megfelelő frissítéseket kaphat a hardver- és 
szoftverkonfigurációjához, beleértve a teljesítmény és használhatóság fokozását célzó 
frissítéseket is. 

A név nélküli adatmegosztás letiltása  

1. Nyissa meg a Lenovo System Update alkalmazást. 
2. Kattintson a Súgó (kérdőjel) ikonjára. 
3. Nyissa meg a Beállítások menüpontot.  
4. Törölje a Névtelen használati statisztikák küldése a Lenovo vállalatnak négyzet 

jelölését. 

A Lenovo Companion 3.0 Lenovo System Update szolgáltatása  
A Lenovo Companion 3.0 Lenovo System Update szolgáltatása jelentéseket küld 
a frissítések állapotáról és letölti az adott számítógéphez megfelelő frissítéseket.  

A Lenovo vállalattal megosztott információk  

Név nélküli adatok, mint pl.: 

• Az eszköz típusa, modellje és márkája 
• Az operációs rendszer verziója és nyelve 
• Az eszköz használatának országa 
• A termék neve  
• Korábban telepített frissítések  
• Az automatikus frissítés beállításának állapota 

Miért érdemes megosztani az információkat a Lenovo vállalattal? 

Az összegyűjtött adatok felhasználásával megfelelő frissítéseket kaphat a hardver- és 
szoftverkonfigurációjához. 

A név nélküli adatmegosztás letiltása  

Ha nem szeretne név nélküli statisztikai adatokat küldeni a Lenovo vállalatnak, akkor a 
szolgáltatást letilthatja az eszközén lévő Lenovo Settings vagy a Lenovo Companion 3.0 
alkalmazásban. 

A Lenovo Settings alkalmazás használata  

1. Nyissa meg a Lenovo Settings alkalmazást. 
2. Menjen az Alkalmazáshasználat részre. 
3. Állítsa Ki állásba a Használati statisztikák vezérlőt.  



A Lenovo Companion 3.0 alkalmazásban 

1. Nyissa meg a Lenovo Companion 3.0 alkalmazást. 
2. Nyissa meg az Alkalmazásbeállítások menüpontot. 
3. Állítsa Ki állásba a Használati statisztikák vezérlőt.  

WRITEit  
Az alkalmazás használatával a tollal rendelkező eszközök felhasználói bármilyen 
szövegmezőben vagy alkalmazásban jegyzetelhetnek, függetlenül attól, hogy azt tollal 
való bevitelre tervezték-e. 

A Lenovo vállalattal megosztott információk  

Név nélküli információk, mint pl.: 

• Az alkalmazással használt szolgáltatások (pl. szöveg bevitele rajzként vagy 
képként)  

• Az eszköz típusa és modellje 
• Az operációs rendszer verziója és nyelve 
• A toll típusa 

Miért érdemes megosztani az információkat a Lenovo vállalattal? 

Az összegyűjtött adatok közvetlenül befolyásolják az alkalmazásban megtalálható 
szolgáltatások fejlesztését vagy eltávolítását. 

A név nélküli adatmegosztás letiltása  

1. Nyissa meg a Lenovo Settings alkalmazást. 
2. Menjen az Alkalmazáshasználat részre. 
3. Állítsa Ki állásba a Használati statisztikák vezérlőt.  
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