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Nokia Nseries PC Suite 
O Nokia Nseries PC Suite é um conjunto de aplicativos para 
PC que pode ser instalado em um PC compatível. O Nokia 
Nseries PC Suite reúne todos os aplicativos disponíveis em 
uma janela do iniciador, a partir da qual você pode instalar 
aplicativos. Com o Nokia Nseries PC Suite você pode 
instalar aplicativos no PC compatível em C:\Program Files\. 

Para usar o Nokia Nseries PC Suite, você precisa ter um PC 
que execute o Microsoft Windows XP (SP1 ou SP2) ou o 
Windows Vista e que seja compatível com um cabo de 
dados USB ou com a conectividade Bluetooth. Antes de 
usar o Nokia Nseries PC Suite, é necessário instalá-lo em 
um PC compatível. Para obter mais informações, consulte 
o CD-ROM fornecido com o dispositivo.

Seguem alguns aplicativos úteis de PC:

Nokia Nseries PC Suite — para sincronizar contatos, 
calendário, atividades e itens de nota entre o seu 
dispositivo e um PIM (Gerenciamento de Informações 
Pessoais) de PC compatível, tais como Microsoft Outlook 
ou Lotus Notes; marcadores da Web entre o seu dispositivo 
e browsers compatíveis; e imagens e vídeos entre o seu 
dispositivo e PCs compatíveis. O Nokia Nseries PC Suite 
também oferece suporte para outros recursos.

Content Copier — para fazer backup de dados do 
dispositivo ou restaurar dados salvos de um PC compatível 
para o dispositivo

Nokia Music Manager — para criar e organizar arquivos 
digitais de música em um PC compatível e transferi-los 
para um dispositivo compatível

Lifeblog — para organizar fotos, vídeos, sons, mensagens 
de texto, mensagens multimídia e publicações em weblogs 
seguindo uma cronologia que permite que você navegue, 
busque, compartilhe, publique e faça backup. O Lifeblog 
consiste em Nokia Lifeblog PC e aplicativos móveis, que 
juntos permitem que você envie ou publique seus itens em 
blog para que outras pessoas possam vê-los.

Update manager — para receber notificações automáticas 
sobre novas versões do software Nokia Nseries PC Suite de 
um sevidor Nokia

One Touch Access — para estabelecer uma conexão de rede 
utilizando o dispositivo como modem

Mais informações
Para obter mais informações sobre o Nokia Nseries PC 
Suite, consulte a função de ajuda ou acesse as páginas de 
suporte em www.nokia.com.br.
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