
Wacom registrace 



Jak to funguje?

Zde je postup pro registraci tabletů Intuos 2018:

1. Nainstalujte ovladač a spusťte Průvodce nastavením, vč. Intuos tutoriálů

2. Na konci tutoriálů vám aplikace Wacom Desktop Center (WDC) poskytne 
možnost “Get your software” (Získejte svůj software.)

3. Vytvořte si WacomID nebo se přihlaste k již existujícímu účtu

4. Budete přesměrováni do sekce Můj účet (My Account) na account.wacom.com. 

Váš tablet se zaregistruje, a potom si budete moci vybrat software z nabídky 
dostupných aplikací 



Ve WacomDesktopCenter, klikněte 
na tlačítko “Register Your Device”

• Po kliknutí na “Register your

device”, bude zákazník
přesměrován z WDC na My

Account.

• Každé zařízení má tzv. e-sériové
číslo (electronické sériové číslo),
které je unikátní. Toto se přenese
z WDC do My Account.



Vytvořte si Wacom
ID nebo se přihlaste
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• Zákazníci musí mít pro 
registraci tabletu a získání 
softwaru své WacomID.

• Pokud zákazník vytváří nové 
WacomID, obdrží v tomto 
bodě ověřovací email, ve 
kterém musí registraci 
potvrdit. 



Řekněte nám 
něco o sobě
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• Zákazníci mají možnost vyplnit
o sobě informace, které nám 
pomohou dále zlepšovat naše 
produkty nebo služby. Pokud 
budou souhlasit, obdrží další 
ověřovací email.

• Pokud uživatelé Intuosu kliknou 
na “Create WacomID,” vytvoří to 
účet a nastaví registraci produktu. 



Úspěšná registrace

• E-sériové číslo umožňuje, že registrace produktu proběhne v My Account

automaticky, protože se toto číslo přenese do registračního systému automaticky.



Vyberte si váš software – zvolte váš Operační Systém

• Vyberte si Intuos, k němuž chcete 
získat software.

• Vyberte si pouze jeden operační 
systém. Nepodporujeme více 
operačních systémů pro jeden 
produkt.  



Vyberte si 
software
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• Uživatel si může vybrat 
software, který chce. 

Narozdíl od dřívějšího 
procesu registrace, může 
zákazník stáhnout jeden 
software a stále se bude 
moci vrátit a získat další 
software, pokud je 
dostupný.

• Pomocný filtr poradí 
zákazníkovi, do které 
kategorie konkrétní 
software patří.  



Vyberte si 
software

• Nápověda stále 
ukazuje zákazníkovi, v 
jakém bodě výběru 
softwaru právě je.

• Tlačítka a informace 
se u každého softwaru 
mění, podle toho, 
v jaké fázi procesu 
výběru se zákazník 
nachází.  



Vyberte si 
software
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• Nápověda stále ukazuje 
zákazníkovi, v jakém bodě 
výběru softwaru právě je.

• Tlačítka a informace se 
u každého softwaru mění, 
podle toho, v jaké fázi procesu 
výběru se zákazník nachází.

• Zákazníci si mohou vybrat 
2 nebo 3 z dostupných aplikací.  



Užitečné nástroje

11

• Pokud se registrace nezobrazí 
automaticky, existuje nápověda, 
která vám pomůže najít sériové číslo 
tabletu.

• A podobná nápověda existuje také pro 
starší produkty, u kterých bylo nutné 
zadávat SBD klíč.

• Je možné zaregistrovat produkt 
pomocí SKU, part numberu produktu 
a vložit SBD klíč později, pokud je k 
produktu dostupný bundle software 

kód.  



My Account - Můj účet 
• Zákazníci mohou spravovat 
své produkty, software a 
profil v sekci Můj účet.

• Do budoucna plánujeme 
možnost spravovat 
jednotlivé aplikace, způsoby 
platby a tzv. self-service 
(samoobsluhu) u některých 
procesů.  



Můj účet – 
Správa produktů
• Zákazník vidí všechny 
zaregistrované produkty a 
může je odregistrovat, 
pokud chce.

• Zde také zákazník vidí 
software. 



Můj účet –
Nastavení profilu
• Zde může zákazník upravit 
svůj profil.

• Tato první fáze umožňuje 
základní nastavení profilu, 
přihlášení přes sociální sítě, 
vyplnění marketingových 
informací a svých zálib.

• Funkčnost budeme i nadále 
rozvíjet a doplňovat.  






