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Harmony  
У програмі Harmony доступні "Розумні настройки", які автоматично оптимізують 
такі системні функції, як Paper Display (оптимізує кольори дисплея для 
максимально зручного читання з екрана). У ній також доступні рекомендації щодо 
популярних програм, які ви можете використовувати в режимах "Намет", "Стенд" і 
"Планшет" або на інших моделях ноутбуків. 

Дані, що передаються до компанії Lenovo 

Приклади анонімних даних  

• Тип системи та модель 
• Версія та мова операційної системи 
• Країна, у якій використовується комп'ютер 
• Дані, які переглядає користувач 
• Режими та настройки  



Надсилання даних до компанії Lenovo про корисність програм і функцій  

Відомості про використання вами системи допоможуть компанії Lenovo покращити 
роботу пристрою в різних режимах. 

Вимкнення анонімного передавання даних 

1. Відкрийте панель інструментів Harmony, щоб переглянути настройки. 
2. Вимкніть параметр "Статистика використання". 

Lenovo Companion 3.0  
Lenovo Companion 3.0 дає змогу отримувати доступ до гарантійної інформації та 
посилань на посібники користувача, перевіряти стан справності системи, 
переглядати відомості про підтримку для певного пристрою, а також оновлювати 
ПЗ пристрою за допомогою функції System Update. Ця програма також містить 
статті та матеріали про новини з галузі технологій і рекомендації щодо програм. 
Постійно з'являються нові статті, які згодом оновлюються, щоб надавати 
користувачам свіжу та актуальну інформацію. 

Дані, що передаються до компанії Lenovo  

Приклади анонімних даних 

• Тип, модель і марка пристрою 
• Країна, у якій використовується пристрій 
• Версія та мова операційної системи 
• Переглянуті статті  

Надсилання даних до компанії Lenovo про корисність програм і функцій 

Після збору даних Companion налаштовує вміст для вас, завантажує відповідні 
статті й оновлення програмного забезпечення (для функції System Update), а 
також відображає потрібну інформацію в розділі підтримки. 

Вимкнення анонімного передавання даних  

Ви можете вимкнути анонімне передавання статистики використання до компанії 
Lenovo в програмі Lenovo Settings або Lenovo Companion 3.0. 

Використання програми Lenovo Settings  

1. Відкрийте програму Lenovo Settings. 
2. Перейдіть у розділ "Використання програм". 
3. Вимкніть параметр "Статистика використання".  



Lenovo Companion 3.0 

1. Відкрийте програму Lenovo Companion 3.0. 
2. Перейдіть у розділ "Настройки програм". 
3. Вимкніть параметр "Статистика використання".  

Lenovo Customer Engagement Service  
Компанія Lenovo аналізує всі зібрані статистичні дані й на основі цього аналізу 
покращує певні функції устаткування та забезпечує зручнішу роботу користувачів.  

Дані, що передаються до компанії Lenovo   

Анонімні дані про використання апаратних компонентів, як-от процесор, жорсткий 
диск, пам'ять, підключення USB, пристрій читання карток, яскравість дисплея, 
акумулятор і встановлені програми.  

Надсилання даних до компанії Lenovo про корисність програм і функцій  

Компанія Lenovo аналізує всі зібрані статистичні дані й на основі цього аналізу 
покращує продукти та забезпечує зручнішу роботу користувачів.  

Вимкнення анонімного передавання даних   

1. На Панелі керування виберіть "Усі елементи Панелі керування", а потім 
виберіть подання дрібних піктограм. 

2. Виберіть (CCSDK) і відключіть збір даних за допомогою параметра "Служба 
Lenovo для збору даних клієнтів".  

Lenovo Experience Improvement (тільки на пристроях з ОС 
Windows 8)  
Ця утиліта анонімно повідомляє, якщо клієнти видаляють із пристрою попередньо 
встановлені програми Lenovo протягом перших 90 днів. Через 90 днів утиліта 
автоматично видаляється.   

Дані, що передаються до компанії Lenovo  

Приклади анонімних даних 

• Тип і модель пристрою 
• Версія та мова операційної системи 
• Країна, у якій використовується пристрій 
• Стан інсталяції певних попередньо встановлених програм  



Окрім того, будь-яка інформація, яку ви вказуєте на сторінці Lenovo під час 
установлення ОС Windows, передається до компанії Lenovo для подальшої 
обробки. 

Надсилання даних до компанії Lenovo про корисність програм і функцій 

Коли ви користуєтеся певними програмами або не видаляєте їх, це дає змогу 
визначити, наскільки вони для вас корисні. Компанія Lenovo аналізує всі зібрані 
статистичні дані й на основі цього аналізу вирішує, які програми слід оновити, 
покращити або видалити.  

Вимкнення анонімного передавання даних  

Щоб вимкнути функцію передавання даних цієї програми, її слід видалити. 
Інструкції з видалення див. нижче. 

1. Відкрийте Панель керування. 
2. Перейдіть у розділ "Програми та засоби". 
3. Видаліть програму Lenovo Experience Improvement. 

Lenovo Registration Data (тільки на пристроях з ОС Windows 8) 
Ця утиліта зчитує значення параметрів Lenovo, вибрані під час першого запуску 
системи, а після першого підключення до Інтернету автоматично передає ці 
анонімні дані до компанії Lenovo. Після цього програма автоматично видаляється. 
Якщо цій програмі не вдається підключитися до Інтернету, щоб створити звіти й 
автоматично видалитися, її можна видалити вручну на Панелі керування в розділі 
"Програми та засоби". 

Дані, що передаються до компанії Lenovo  

Приклади анонімних даних  

• Тип і модель пристрою 
• Версія та мова операційної системи 
• Країна, у якій зареєстровано пристрій 

Окрім того, будь-яка інформація, яку ви вказуєте на сторінці Lenovo під час 
установлення ОС Windows, збирається та надсилається до компанії Lenovo для 
подальшої обробки (включно з указаними вами особистими даними). 

Надсилання даних до компанії Lenovo про корисність програм і функцій  

Компанія Lenovo аналізує всі зібрані статистичні дані й на основі цього аналізу 
покращує продукти та забезпечує зручнішу роботу користувачів.  



Вимкнення анонімного передавання даних   

Програма Lenovo Registration Data автоматично видаляється під час першого 
підключення до Інтернету. Щоб видалити програму й не дати їй надіслати дані, 
виконайте зазначене нижче після першого запуску пристрою, але до підключення 
до Інтернету.  

1. Відкрийте Панель керування та перейдіть у розділ "Програми та засоби". 
2. Видаліть Lenovo Registration Data. 

Lenovo Settings  
Lenovo Settings дає змогу отримати централізований доступ до всіх основних 
функцій устаткування та елементів керування (наприклад, регулювання 
споживання енергії та роботи дисплея, камери, аудіокомпонентів, безпроводових 
мереж, клавіатури, миші й пера).  

Дані, що передаються до компанії Lenovo  

Приклади анонімних даних 

• Тип, модель і марка пристрою 
• Версія та мова операційної системи 
• Країна, у якій використовується пристрій 
• Дані, які переглядає користувач  

Надсилання даних до компанії Lenovo про корисність програм і функцій  

Зібрані дані дають змогу змінити дизайн і функції, щоб зробити роботу 
користувачів зручнішою. 

Вимкнення анонімного передавання даних   

1. Відкрийте програму Lenovo Settings на своєму пристрої. 
2. Перейдіть у розділ "Використання програм". 
3. Вимкніть параметр "Статистика використання".  

Lenovo Solution Center  
Lenovo Solution Center дає змогу запустити діагностику на комп'ютері, а потім 
разом із Lenovo Support використовує отримані дані, щоб швидко усунути 
неполадки устаткування.  



Дані, що передаються до компанії Lenovo  

Приклади анонімних даних  

• Тип і модель пристрою 
• Версія та мова операційної системи 
• Країна, у якій використовується пристрій 
• Використовувані функції програм 

Надсилання даних до компанії Lenovo про корисність програм і функцій  

Зібрані дані дають змогу приймати рішення щодо покращення роботи 
користувачів і удосконалення процедури їх підтримки. 

Вимкнення анонімного передавання даних   

1. Відкрийте Lenovo Solution Center. 
2. На панелі інструментів виберіть "Настройки". 
3. Зніміть прапорець "Надсилати статистику анонімного використання до компанії 

Lenovo". 
4. Натисніть кнопку "Зберегти". 

Lenovo System Update (тільки на пристроях з ОС Windows 7 і 
Windows 8) 
Ця автономна програма повідомляє стан оновлень і дає змогу автоматично 
завантажувати й оновлювати програми та BIOS, установлені на вашому 
комп'ютері. 

Дані, що передаються до компанії Lenovo  

Приклади анонімних даних 

• Тип і модель пристрою 
• Версія та мова операційної системи 
• Країна, у якій використовується пристрій 
• Назва продукту  
• Попередньо встановлені оновлення  
• Стан функції автоматичного оновлення 
• Події програм (наприклад, запуск, оновлення та винятки, перевірка або 

встановлення оновлень)  
 



Надсилання даних до компанії Lenovo про корисність програм і функцій  
Після збору даних залежно від конфігурацій устаткування та програмного 
забезпечення надаються відповідні оновлення, зокрема оновлення для 
покращення продуктивності та зручності використання. 

Вимкнення анонімного передавання даних  

1. Відкрийте програму Lenovo System Update. 
2. Клацніть піктограму довідки (знак питання). 
3. Виберіть "Настройки".  
4. Зніміть прапорець "Надсилати статистику анонімного використання до 

компанії Lenovo". 

Функція Lenovo System Update в Lenovo Companion 3.0  
Функція Lenovo System Update програми Companion 3.0 відображає стан оновлень 
і завантажує їх безпосередньо на комп'ютер із цією програмою.  

Дані, що передаються до компанії Lenovo  

Приклади анонімних даних 

• Тип, модель і марка пристрою 
• Версія та мова операційної системи 
• Країна, у якій використовується пристрій 
• Назва продукту  
• Попередньо встановлені оновлення  
• Стан функції автоматичного оновлення 

Надсилання даних до компанії Lenovo про корисність програм і функцій 

Після збору даних залежно від конфігурацій устаткування та програмного 
забезпечення надаються відповідні оновлення. 

Вимкнення анонімного передавання даних  

Ви можете вимкнути передавання анонімної статистики використання до компанії 
Lenovo в програмі Lenovo Settings на своєму пристрої або в програмі 
Lenovo Companion 3.0. 

Використання програми Lenovo Settings  

1. Відкрийте програму Lenovo Settings. 
2. Перейдіть у розділ "Використання програм". 
3. Вимкніть параметр "Статистика використання".  



Lenovo Companion 3.0 

1. Відкрийте програму Lenovo Companion 3.0. 
2. Перейдіть у розділ "Настройки програм". 
3. Вимкніть параметр "Статистика використання".  

WRITEit  
Ця програма дає змогу користувачам пристроїв із підтримкою пера писати майже 
в будь-якому текстовому полі або програмі, незалежно від того, чи підтримує вона 
таку функцію. 

Дані, що передаються до компанії Lenovo  

Приклади анонімних даних 

• Функції, що використовуються в програмі (наприклад, вставляння 
посилання або зображення)  

• Тип і модель пристрою 
• Версія та мова операційної системи 
• Тип устаткування пера 

Надсилання даних до компанії Lenovo про корисність програм і функцій 

Зібрані дані дають змогу прийняти рішення щодо удосконалення або видалення 
функцій програми. 

Вимкнення анонімного передавання даних  

1. Відкрийте програму Lenovo Settings. 
2. Перейдіть у розділ "Використання програм". 
3. Вимкніть параметр "Статистика використання".  
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