Aplikace, která se stará o funkčnost čtečky otisků prstů a zároveň zodpovídá za její nastavení a možnost použití pro přihlašování do Windows a spouštění notebooku jako takového, se
nazývá ThinkVantage Fingerprint Software.
Aplikaci najdeme buď předinstalovanou z výroby, nebo je k dispozici ke stažení pro notebooky ThinkPad na webu podpory Lenovo, případně přes ThinkVantage System Update.
Na úvod však upozorním, že ne všechny možnosti a funkce v souvislosti s otisky prstů jsou k
dispozici na všech noteboocích ThinkPad: typicky ověření uživatele před startem operačního
systému a spuštění notebooku čtečkou otisků prstů umožňují pouze ThinkPady Classic řad
T, X a W.

Úvodní nastavení a nasnímání otisků
Na následujících řádcích si velmi jednoduše popíšeme, jak Fingerprint Software nastavit po
prvním spuštění, jak zaregistrovat otisky prstů, jak docílit přihlašování do Windows právě
pomocí otisků a jak otisky povolit také pro ověření uživatele při spouštění notebooku.
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1. Spustíme aplikaci ThinkVantage Fingerprint Software (standardně mezi nástroji
ThinkVantage Tools).

2. Aplikace nás vyzve k zadání hesla do Windows. Nemáme-li heslo nastavené, potvrdíme prázdné pole a aplikace nám dá možnost jej okamžitě vytvořit.

3. V hlavní sekci uživatelského rozhraní nám dá aplikace možnost vytvořit (spravovat)
otisky prstů. Otisk vytvoříme (přepíšeme) kliknutím na tlačítko nad jednotlivými prsty
(A) – průvodce vytvářením otisku nás vyzve graficky (i pomocí diodové signalizace,
pokud jí je čtečka vybavená) k opakovanému přetažení prstu (B), dokud nebude nasnímáno dostatečné množství dat.
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Tip: Pokud si snímání chcete nejprve nacvičit, použijte tlačítko “Tutorial”
vém horním rohu.

v le-

A

B

3

4. Po nasnímání otisků nám aplikace dá možnost se pomocí nich přihlašovat do Windows namísto hesla uživatele.

5. Otisky (prsty), které chceme použít při startu počítače (místo hesel pevného disku,
hesla po spuštění nebo hesla BIOSu), označíme zaškrtávacím políčkem nad nimi (A).

A

V základním rozhraní můžeme ještě importovat a exportovat otisky
jiného, nebo do jiného počítače), vstoupit do nastavení
zat (buď současného uživatele, nebo úplně všechny)

(např. přenést z

, případně všechny otisky sma.

Další nastavení aplikace
V nastavení aplikace (pomocí “Settings”
na kterých můžeme upravovat následující:


na hlavní obrazovce) najdeme pětici záložek,

Podrobnější nastavení přihlašování do Windows a před startem operačního systému.
Zde také spravujeme otisky, které jsou použité pro ověření uživatele před startem
systému a pro spuštění notebooku. Pokud aktivujeme SSO (single sign-on), stačí pro
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kompletní přihlášení pouze jedno přetažení prstu (start notebooku, heslo po spuštění,
pevného disku i Windows se poté automaticky postupně vyplní).



Dodatečné nastavení zabezpečení – počítadla chybných zadání a časovač neaktivity.
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Práva běžných uživatelů pro práci s otisky.



Citlivost čtečky (pohodlný, nebo bezpečný režim).



Povolení indikačních diod čtečky (pokud jsou dostupné).
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Další informace





Odkaz na kompletní znění průvodce aplikací včetně videa.
Jak funguje čtečka otisků prstů?
Článek o nové čtečce otisků prstů v ThinkPadech s diodovou indikací.
Jak nastavit otisk prstu místo hesla BIOSu, pevného disku a pro spuštění notebooku?

Více informací, nezávislé recenze, odborné diskuse a průvodce dalšími Lenovo aplikacemi
včetně videí najdete na českém Lenovo Blogu CZ.
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