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A Nokia Nseries PC Suite programcsomag
Tudnivalók a Nokia Nseries
PC Suite programcsomagról
A Nokia Nseries PC Suite egy olyan programcsomag,
amelyet kompatibilis számítógépünkre
telepíthetünk. A Nokia Nseries PC Suite valamennyi
elérhető alkalmazást egyetlen indítóablakba
csoportosít, ahonnan azok könnyen telepíthetők. A
Nokia Nseries PC Suite programcsomagot a Nokia
webhelyéről telepíthetjük.
A Nokia Nseries PC Suite programcsomag
használatához Microsoft Windows XP (SP1 vagy
SP2) vagy Windows Vista operációs rendszerrel
működő számítógép szükséges, amely kezelni tudja
az USB-adatkábeles vagy a Bluetooth-kapcsolatot
is. A Nokia Nseries PC Suite programcsomag csak
úgy használható, ha előbb telepítjük a kompatibilis
számítógépre.
A Nokia Nseries PC Suite használatával kapcsolatos
további tudnivalók a programcsomag súgójában és
a Nokia webhelyén olvashatók.

Hasznos számítógépes
alkalmazások
A Nokia Nseries PC Suite alkalmazás segítségével
szinkronizálhatjuk a névjegyzéket, a naptár- és a
teendőbejegyzéseket, valamint a jegyzeteket a
telefon és egy kompatibilis számítógépes
alkalmazás, például a Microsoft Outlook vagy a
Lotus között. A Nokia Nseries PC Suite használatával
könyvjelzőket másolhatunk át készülékünkről egy
kompatibilis böngészőbe, valamint képeket és
videofájlokat vihetünk át a készülék és egy
kompatibilis számítógép között.
A PC Suite részét képező néhány hasznos
számítógépes alkalmazás:
● Content Copier — Biztonsági másolat készítése a

telefonon levő adatokról, illetve a mentett
adatok visszaállítása kompatibilis számítógépről
vagy a telefonról.

● Nokia Music Manager — Digitális zenefájlok
létrehozása és rendezése kompatibilis
számítógépen, illetve a fájlok másolása a
készülékre.
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● Nokia Nseries Update manager — Értesítés
fogadása a Nokia Nseries PC Suite
programcsomag újabb verzióiról.

● One Touch Access — Hálózati kapcsolat
létrehozása a készülék modemként való
használatával.

● Nokia Software Updater — A készülék
szoftverének (firmware-ének) frissítése.

● Nokia Map Loader — Térképek letöltése,
megtekintése és olvasása, helyek keresése vagy
célhelyek kijelölése.

● Nokia Photos — Multimédiaelemek másolása és
rendezése a készülék és egy kompatibilis
számítógép között. Napló automatikus
létrehozása. Digitális tartalom megtekintése,
keresése, szerkesztése, webnaplóban való
közzététele és küldése.

● Nokia Nseries Video Manager — Szabadon
használható videók konvertálása és átvitele a
készülékre.
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