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Harmony  
Táto aplikácia poskytuje funkciu Inteligentné nastavenia, ktorá automaticky optimalizuje 
funkcie systému, ako je napríklad Paper Display (optimalizuje farby obrazovky na 
dosiahnutie čo najvyššieho pohodlia pri čítaní na obrazovke). Aplikácia Harmony tiež 
poskytuje odporúčania týkajúce sa obľúbených aplikácií, ktoré môžete používať 
v režimoch Stan, Podstavec, Tablet a Prenosný počítač. 

Informácie zdieľané so spoločnosťou Lenovo 

Anonymné informácie, ako napríklad:  

• Typ a model počítača 
• Verzia operačného systému a jazyk 
• Krajina, v ktorej sa počítač používa 
• Údaje o klikaní používateľa 
• Režimy a nastavenia  



Hodnota pre zákazníka pri zdieľaní informácií so spoločnosťou Lenovo  

Informácie týkajúce sa vašich skúseností s optimalizáciou systému pomáhajú 
spoločnosti Lenovo navrhnúť čo najlepšie riešenia v rôznych režimoch. 

Vypnutie zdieľania anonymných údajov 

1. Otvorením tabule aplikácie Harmony zobrazte nastavenia. 
2. Nastavte položku Štatistika používania na možnosť Vypnuté. 

Lenovo Companion 3.0  
Táto aplikácia vám umožňuje prístup k informáciám o záruke, kontrolu stavu systému, 
prepojenie k používateľským príručkám, prezretie informácií o technickej podpore 
špecifickej pre vaše zariadenie a zabezpečenie aktuálnosti zariadenia prostredníctvom 
funkcie System Update. Aplikácia Lenovo Companion 3.0 tiež obsahuje články a obsah 
týkajúce sa najnovších technológií a odporúčaní pre aplikácie. Články sa neustále píšu 
a aktualizujú, aby bol obsah čerstvý a relevantný. 

Informácie zdieľané so spoločnosťou Lenovo  

Anonymné údaje, ako napríklad: 

• Typ, model a značka zariadenia 
• Krajina, v ktorej sa zariadenie používa 
• Verzia operačného systému a jazyk 
• Zobrazené články  

Hodnota pre zákazníka pri zdieľaní informácií so spoločnosťou Lenovo 

Na základe zhromaždených údajov prispôsobí aplikácia Companion obsah priamo pre 
vás, prevezme relevantné články a aktualizácie softvéru (pre funkciu System Update) 
a zobrazí relevantné informácie v časti Technická podpora. 

Vypnutie zdieľania anonymných údajov  

Zdieľanie anonymnej štatistiky so spoločnosťou Lenovo môžete vypnúť prostredníctvom 
aplikácie Lenovo Settings alebo aplikácie Lenovo Companion 3.0. 

Používanie aplikácie Lenovo Settings  

1. Otvorte aplikáciu Lenovo Settings. 
2. Prejdite do časti Používanie aplikácie. 
3. Nastavte ovládací prvok Štatistika používania na možnosť Vypnuté.  



Z aplikácie Lenovo Companion 3.0 

1. Otvorte aplikáciu Lenovo Companion 3.0. 
2. Prejdite do funkcie Nastavenie aplikácie. 
3. Nastavte ovládací prvok Štatistika používania na možnosť Vypnuté.  

Lenovo Customer Engagement Service  
Spoločnosť Lenovo používa tieto informácie na získanie štatistického pohľadu v rámci 
širokej základne zákazníkov, aby mohla urobiť dizajnové rozhodnutia, ktoré zlepšia 
hardvérové funkcie a vaše skúsenosti.  

Informácie zdieľané so spoločnosťou Lenovo   

Anonymné údaje o používaní hardvérových komponentov, ako je napríklad procesor, 
jednotka pevného disku, pamäť, pripojenia USB, čítačka kariet, jas obrazovky, batéria 
a predinštalované aplikácie.  

Hodnota pre zákazníka pri zdieľaní informácií so spoločnosťou Lenovo  

Spoločnosť Lenovo používa tieto informácie na získanie štatistického pohľadu v rámci 
širokej základne zákazníkov, aby mohla urobiť dizajnové rozhodnutia, ktoré zlepšia naše 
produkty a vaše skúsenosti.  

Vypnutie zdieľania anonymných údajov   

1. Z ovládacieho panela -> Všetky položky ovládacieho panela vyberte možnosť 
Zobraziť podľa malých ikon. 

2. Vyberte možnosť (CCSDK) a nastavte ovládací prvok Služba záväzkov 
zákazníka spoločnosti Lenovo tak, aby sa vyplo zhromažďovanie údajov.  

Lenovo Experience Improvement (len v zariadeniach so systémom 
Windows 8)  
Tento nástroj anonymne oznámi, ak zákazníci počas prvých 90 dní odstránia zo 
zariadenia predinštalované aplikácie od spoločnosti Lenovo. Po 90 dňoch sa tento 
nástroj automaticky sám odinštaluje.   

Informácie zdieľané so spoločnosťou Lenovo  

Anonymné informácie, ako napríklad: 

• Typ a model zariadenia 
• Verzia operačného systému a jazyk 
• Krajina, v ktorej sa zariadenie používa 



• Stav inštalácie niektorých predinštalovaných aplikácií  

Okrem toho sa budú akékoľvek informácie, ktoré aktívne poskytnete na stránke 
spoločnosti Lenovo počas inštalácie systému Windows, zdieľať so spoločnosťou Lenovo 
na spracovanie. 

Hodnota pre zákazníka pri zdieľaní informácií so spoločnosťou Lenovo 

Vaše používanie konkrétnych aplikácií, prípadne vaša ochota nechať ich nainštalované, 
predstavuje hodnotu, ktorú dávate týmto aplikáciám. Spoločnosť Lenovo používa tieto 
informácie na získanie štatistického pohľadu v rámci širokej základne zákazníkov, aby 
mohla urobiť rozhodnutia, ktoré aplikácie by sa mali aktualizovať a zlepšiť a ktoré 
aplikácie by sa mali odstrániť.  

Vypnutie zdieľania anonymných údajov  

Ak chcete vypnúť funkciu zdieľania údajov tejto aplikácie, musíte ju odstrániť. Pokyny na 
odstránenie: 

1. Otvorte ovládací panel. 
2. Otvorte ponuku Programy a súčasti. 
3. Odinštalujte nástroj Lenovo Experience Improvement. 

Lenovo Registration Data (len v zariadeniach so systémom Windows 8) 
Tento nástroj číta hodnoty začiarkavacích políčok Lenovo, ktoré sú nastavené počas 
používania po vybalení, a potom počas prvého pripojenia k internetu automaticky 
oznámi tieto anonymné údaje spoločnosti Lenovo. Po oznámení údajov sa program 
automaticky sám odinštaluje. Ak táto aplikácia nedokáže zistiť internetové pripojenie, 
aby mohla vykonať hlásenie a automaticky sa odinštalovať, možno ju odinštalovať 
manuálne v ovládacom paneli prostredníctvom ponuky Programy a súčasti. 

Informácie zdieľané so spoločnosťou Lenovo  

Anonymné informácie, ako napríklad:  

• Typ a model zariadenia 
• Verzia operačného systému a jazyk 
• Krajina, v ktorej je zariadenie zaregistrované 

Okrem toho sa budú informácie, ktoré aktívne poskytnete na stránke spoločnosti Lenovo 
počas inštalácie systému Windows, zhromažďovať a odosielať do spoločnosti Lenovo 
na spracovanie. Toto sa týka vami poskytnutých informácií, na základe ktorých by vás 
bolo možné identifikovať. 



Hodnota pre zákazníka pri zdieľaní informácií so spoločnosťou Lenovo  

Spoločnosť Lenovo používa tieto informácie na získanie štatistického pohľadu v rámci 
širokej základne zákazníkov, aby mohla urobiť dizajnové rozhodnutia, ktoré zlepšia naše 
produkty a vaše skúsenosti.  

Vypnutie zdieľania anonymných údajov   

Aplikácia Lenovo Registration Data sa sama odinštaluje pri prvom pripojení k internetu. 
Ak chcete túto aplikáciu odinštalovať pred odoslaním informácií, po prvom spustení 
zariadenia, ale pred pripojením k internetu, vykonajte nasledujúci postup:  

1. Otvorte ovládací panel a prejdite do ponuky Programy a súčasti. 
2. Odinštalujte aplikáciu Lenovo Registration Data. 

Lenovo Settings  
Táto aplikácia poskytuje centralizovaný prístup k všetkým hlavným hardvérovým 
funkciám v zariadení a tiež ovládacím prvkom, napríklad na ovládanie správy energie, 
obrazovky, kamery, zvuku, bezdrôtových sietí, klávesnice, myši a pera.  

Informácie zdieľané so spoločnosťou Lenovo  

Anonymné informácie, ako napríklad: 

• Typ, model a značka zariadenia 
• Verzia operačného systému a jazyk 
• Krajina, v ktorej sa zariadenie používa 
• Informácie o klikaní používateľa  

Hodnota pre zákazníka pri zdieľaní informácií so spoločnosťou Lenovo  

Zhromaždené údaje majú priamy vplyv na dizajnové a budúce rozhodnutia určené na 
zlepšenie skúseností zákazníkov. 

Vypnutie zdieľania anonymných údajov   

1. Otvorte aplikáciu Lenovo Settings vo vašom zariadení. 
2. Prejdite do časti Používanie aplikácie. 
3. Nastavte ovládací prvok Štatistika používania na možnosť Vypnuté.  

Lenovo Solution Center  
Táto aplikácia vám umožňuje spustiť diagnostiku na vašom počítači, ktorá potom 
pomáha aplikácii Lenovo Support rýchlo izolovať hardvérové poruchy.  



Informácie zdieľané so spoločnosťou Lenovo  

Anonymné informácie, ako napríklad:  

• Typ a model zariadenia 
• Verzia operačného systému a jazyk 
• Krajina, v ktorej sa zariadenie používa 
• Používané funkcie aplikácie 

Hodnota pre zákazníka pri zdieľaní informácií so spoločnosťou Lenovo  

Zhromaždené údaje majú priamy vplyv na rozhodnutia týkajúce sa zlepšenia skúseností 
zákazníkov, čím pre vás tiež zlepšujú poskytovanie technickej podpory. 

Vypnutie zdieľania anonymných údajov   

1. Otvorte aplikáciu Lenovo Solution Center. 
2. Na paneli s nástrojmi vyberte položku Nastavenie. 
3. Zrušte začiarknutie políčka Odosielať spoločnosti Lenovo anonymnú štatistiku 

používania. 
4. Kliknite na tlačidlo Uložiť. 

Lenovo System Update (len v zariadeniach so systémom Windows 7 
a Windows 8) 
Táto samostatná aplikácia hlási stav pre aktualizácie a pomáha vám udržať softvér 
systému v aktuálnom stave prostredníctvom automatického preberania a inštalácie 
aktualizácií softvéru pre aplikácie a program BIOS nainštalované v počítači. 

Informácie zdieľané so spoločnosťou Lenovo  

Anonymné údaje, ako napríklad: 

• Typ a model zariadenia 
• Verzia operačného systému a jazyk 
• Krajina, v ktorej sa zariadenie používa 
• Názov produktu  
• Predtým nainštalované aktualizácie  
• Stav nastavenia automatických aktualizácií 
• Udalosti aplikácie, napríklad spustenie/aktualizácia/výnimka, kontrola/inštalácia 

aktualizácií  
 



Hodnota pre zákazníka pri zdieľaní informácií so spoločnosťou Lenovo  
Na základe zhromaždených údajov sa poskytnú relevantné aktualizácie pre vašu 
konkrétnu konfiguráciu hardvéru a softvéru vrátane aktualizácií výkonu a použiteľnosti. 

Vypnutie zdieľania anonymných údajov  

1. Otvorte aplikáciu Lenovo System Update. 
2. Otvorte ikonu Pomocník (otáznik). 
3. Otvorte položku Nastavenie.  
4. Zrušte začiarknutie políčka Odosielať spoločnosti Lenovo anonymnú štatistiku 

používania. 

Funkcia Lenovo System Update v aplikácii Lenovo Companion 3.0  
Funkcia Lenovo System Update v aplikácii Companion 3.0 hlási stav aktualizácie 
a preberá aktualizácie špecifické pre počítač, na ktorom je nainštalovaná.  

Informácie zdieľané so spoločnosťou Lenovo  

Anonymné údaje, ako napríklad: 

• Typ, model a značka zariadenia 
• Verzia operačného systému a jazyk 
• Krajina, v ktorej sa zariadenie používa 
• Názov produktu  
• Predtým nainštalované aktualizácie  
• Stav nastavenia automatických aktualizácií 

Hodnota pre zákazníka pri zdieľaní informácií so spoločnosťou Lenovo 

Na základe zhromaždených údajov sa poskytnú relevantné aktualizácie pre vašu 
konkrétnu konfiguráciu hardvéru a softvéru. 

Vypnutie zdieľania anonymných údajov  

Zdieľanie anonymnej štatistiky so spoločnosťou Lenovo môžete vypnúť prostredníctvom 
aplikácie Lenovo Settings vo vašom zariadení alebo prostredníctvom aplikácie Lenovo 
Companion 3.0. 

Používanie aplikácie Lenovo Settings  

1. Otvorte aplikáciu Lenovo Settings. 
2. Prejdite do časti Používanie aplikácie. 
3. Nastavte ovládací prvok Štatistika používania na možnosť Vypnuté.  



Z aplikácie Lenovo Companion 3.0 

1. Otvorte aplikáciu Lenovo Companion 3.0. 
2. Prejdite do funkcie Nastavenie aplikácie. 
3. Nastavte ovládací prvok Štatistika používania na možnosť Vypnuté.  

WRITEit  
Táto aplikácia umožňuje používateľom zariadení s možnosťou používania pera písať do 
takmer ktoréhokoľvek textového poľa alebo aplikácie bez ohľadu na to, či boli navrhnuté 
na vstup pomocou pera. 

Informácie zdieľané so spoločnosťou Lenovo  

Anonymné informácie, ako napríklad: 

• Funkcie používané v rámci aplikácie (napríklad vkladanie textu ako atramentu 
alebo obrázka)  

• Typ a model zariadenia 
• Verzia operačného systému a jazyk 
• Typ hardvéru pera 

Hodnota pre zákazníka pri zdieľaní informácií so spoločnosťou Lenovo 

Zhromaždené údaje majú priamy vplyv na rozhodnutia týkajúce sa zlepšovania alebo 
odstraňovania funkcií ponúkaných v aplikácii. 

Vypnutie zdieľania anonymných údajov  

1. Otvorte aplikáciu Lenovo Settings. 
2. Prejdite do časti Používanie aplikácie. 
3. Nastavte ovládací prvok Štatistika používania na možnosť Vypnuté.  
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