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Nokia Nseries PC Suite
Σχετικά µε το Nokia Nseries
PC Suite
Το Nokia Nseries PC Suite είναι ένα σύνολο
εφαρµογών υπολογιστή που µπορούν να
εγκατασταθούν στο συµβατό υπολογιστή σας. Το
Nokia Nseries PC Suite οµαδοποιεί όλες τις
διαθέσιµες εφαρµογές σε ένα παράθυρο
προγράµµατος εκκίνησης από το οποίο µπορείτε
να εγκαθιστάτε εφαρµογές. Μπορείτε να
εγκαταστήσετε το Nokia Nseries PC Suite από την
ιστοσελίδα της Nokia.
Για να χρησιµοποιήσετε το Nokia Nseries PC Suite,
χρειάζεστε υπολογιστή που εκτελεί Microsoft XP
(SP1 ή SP2) ή Windows Vista, και είναι συµβατός µε
καλώδιο δεδοµένων USB ή µε συνδεσιµότητα
Bluetooth. Πριν να χρησιµοποιήσετε το Nokia
Nseries PC Suite, πρέπει να το εγκαταστήσετε στο
συµβατό υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Nokia
Nseries PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία
βοήθειάς του ή στην ιστοσελίδα της Nokia.

Χρήσιµες εφαρµογές
υπολογιστή
Χρησιµοποιήστε το Nokia Nseries PC Suite για να
συγχρονίσετε επαφές, ηµερολόγια, καταχωρίσεις
υποχρεώσεων και άλλες σηµειώσεις ανάµεσα στη
συσκευή σας και σε µια συµβατή εφαρµογή
υπολογιστή, όπως το Microsoft Outlook ή τα Lotus
Notes Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιείτε το Nokia
Nseries PC Suite για να δηµιουργείτε σελιδοδείκτες
στη συσκευή σας και σε συµβατά προγράµµατα
περιήγησης, καθώς και εικόνες και βίντεο στη
συσκευή σας και σε συµβατούς υπολογιστές.
Ορισµένες από τις χρήσιµες εφαρµογές για
υπολογιστές που αποτελούν µέρος του PC Suite:
● Content Copier — ∆ηµιουργήστε αντίγραφα

ασφαλείας από τη συσκευή σας ή
πραγµατοποιήστε επαναφορά αποθηκευµένων
δεδοµένων από τον συµβατό υπολογιστή στη
συσκευή.

● Nokia Music Manager — ∆ηµιουργήστε και
οργανώστε ψηφιακά αρχεία µουσικής σε έναν
συµβατό υπολογιστή και να µεταφέρετέ τα στη
συσκευή σας.4



● Nokia Nseries Update manager — Λάβετε
αυτόµατες ειδοποιήσεις σχετικά µε νέες
εκδόσεις του λογισµικού Nokia Nseries PC Suite.

● One Touch Access — ∆ηµιουργήστε µια σύνδεση
δικτύου χρησιµοποιώντας τη συσκευή σας ως
µόντεµ.

● Nokia Software Updater — Ενηµερώστε το
λoγισµικό της συσκευής σας, γνωστό και ως
"υλικολογισµικό".

● Nokia Map Loader — Πραγµατοποιήστε λήψη,
αποκτήστε πρόσβαση και διαβάστε χάρτες,
εντοπίστε τοποθεσίες ή βρείτε απλώς το δρόµο
σας.

● Nokia Photos — Αντιγράψτε και οργανώστε τα
multimedia στοιχεία σας ανάµεσα στη συσκευή
σας και ένα συµβατό υπολογιστή.
∆ηµιουργήστε αυτόµατα ένα ηµερολόγιο.
Προβάλετε, αναζητήστε, επεξεργαστείτε,
δηµιουργήστε δηµοσιεύσεις blog και
αποστείλετε το ψηφιακό σας περιεχόµενο.

● Nokia Nseries Video Manager — Μετατρέψτε και
µεταφέρετε στη συσκευή σας όσα βίντεο σας δε
φέρουν προστασία.
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