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Požadovaná aktualizace pro licence Windows kompatibilní 
se Snap Core First: Rychlý průvodce 
 
V listopadu 2020 bude software Snap Core First odstraněn z Obchodu Windows. Abyste i nadále dostávali pravidelné 
aktualizace softwaru, budete požádáni o migraci své aktuální verze Snap. Pokud aktuálně využíváte Snap pro Windows, 
tento průvodce vás provede procesem migrace.  
 

Než zahájíte proces migrace, zvažte několik bodů: 

• Tento proces musí být realizován těmi, kteří využívají Snap Core First pro Windows, včetně k tomu vyhrazených 
zařízení Tobii Dynavox. Verze Snap pro iOS bude i nadále k dispozici v obchodě s aplikacemi. 

• Tato aktualizace je nezbytná pro všechny sady stránek softwaru Snap, tj. Core First, Aphasia, Text, Core First 
Scanning nebo sady stránek vytvořené úplně od píky. 

• Tato výzva k akci nemusí být realizována hned, ale na horním panelu se bude i nadále zobrazovat ikona 
varování, dokud tato akce neproběhne. 

• Aktualizace verze Snap vám umožní mít vždy nejaktuálnější verzi aplikace Windows Snap. 
• Funkčnost softwaru nebude jakkoli postižena, pokud se zobrazuje varovná ikona. Software můžete i nadále 

používat ke komunikaci až do doby, kdy budete připraveni dokončit proces migrace. 
• Doporučujeme dokončit proces migrace v době, kdy uživatel komunikace po určitou dobu nebude potřebovat hlas 

(tj. když spí, sleduje televizi, během přestávky v průběhu dne atd.). Čas potřebný pro dokončení procesu migrace 
se může lišit v závislosti na počtu uživatelů, uložených souborech a přizpůsobení softwaru dle potřeb uživatele. 
 

 
1. Otevřete software Snap Core First. 

 
 
Uživatelům se v horní liště zobrazí následující 
upozornění a ikona varování. * 
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* Řešení problémů: Oznámení se mi nezobrazuje výše v textu. Zkuste jednu z následujících možností: 

a. Zkuste software úplně zavřít a restartujte Snap Core First. 
b. Otevřete Snap Core First, vyberte ikonu úprav, vyberte systémovou záložku a poté vyberte možnost O softwaru. Pokud je k 

dispozici aktualizace, vyberte Další informace a poté vyberte Aktualizovat nyní.  
c. Zkuste aktualizovat Snap Core First z Obchodu Microsoft.  Otevřete Obchod, vyberte ikonu stahování a aktualizace a poté 

vyberte aktualizace Snap Core First, pokud je to možné. 
d. Po dokončení aktualizace jděte zpět k softwaru Snap Core First a postupujte podle zbývajících kroků. 

 

2. Až budete připraveni, vyberte ikonu varování. 
 

 

 

 

 
3. Vyberte možnost Záloha a stažení. 

 
Software poté zálohuje vaše soubory, převede je 
na aktualizovanou verzi a restartuje Snap. 
Všechny stránky a přizpůsobení dle potřeb 
uživatele budou k dispozici a připraveny k 
použití. 
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4. Vyberte ikonu Upravit. 

 

 

 

 

 

 
 
Zobrazí se vám vyskakovací okno s 
aktivačním klíčem. Toto vyskakovací okno 
potvrzuje dokončení migrace vámi zakoupených 
funkcí a zobrazí vám váš Licenční klíč. Není 
vyžadována žádná akce. 
 

5. Vyberte Hotovo. 
 
Poznámka: Svůj licenční/aktivační klíč můžete kdykoli 
najít pomocí volby Upravit> Systém> Obchod. Tento 
postup budete potřebovat pouze v případě, že budete 
chtít znovu nainstalovat software.  

 

 

 
První aktualizaci softwaru po dokončení procesu 
migrace bude nutné provést manuálně. Chcete-li 
provést manuální aktualizaci, pak po vstupu do 
režimu úprav se vám zobrazí následující 
vyskakovací okno. 
 
 

6. Vyberte možnost Aktualizovat nyní, pokud to 
čas dovolí, a postupujte podle pokynů k 
aktualizaci 

 
nebo 
 

vyberte možnost Smazat a proveďte aktualizaci 
později. 
 
Poznámka: Chcete-li najít aktualizace, použijte volbu 
Upravit> Systém> O softwaru 
Jestliže software běžně ukončujete, pak po 
provedené počáteční aktualizaci bude docházet k 
aktualizacím automaticky. Jestliže software 
pravidelně neukončujete, pak se vám zobrazí 
stejné vyskakovací okno a budete muset 
pokračovat v manuální aktualizaci softwaru.  
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