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Nokia Nseries PC Suite
Over Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite bestaat uit een reeks
toepassingen die u op uw compatibele pc kunt
installeren. Nokia Nseries PC Suite plaatst alle
beschikbare toepassingen in een startvenster en
van hieruit kunt u de toepassingen installeren. U
kunt Nokia Nseries PC Suite vanaf de Nokia-website
installeren.
Om Nokia Nseries PC Suite te kunnen gebruiken,
hebt u een pc nodig met Microsoft XP (SP1 of SP2)
of Windows Vista. De pc moet ook compatibel zijn
met een USB-kabel of Bluetooth-verbinding.
Voordat u Nokia Nseries PC Suite gebruikt, moet u
het op uw compatibele pc installeren.
Raadpleeg voor meer informatie over Nokia Nseries
PC Suite de Help-functie of de Nokia-website.

Nuttige pc-toepassingen
Gebruik Nokia Nseries PC Suite om contacten, de
agenda, taken en andere notities tussen uw
apparaat en een compatibele pc-toepassing zoals
Microsoft Outlook of Lotus Notes te synchroniseren.
U kunt Nokia Nseries PC Suite ook gebruiken om

bookmarks uit te wisselen tussen uw apparaat en
compatibele browsers. Ook kunt u afbeeldingen en
videoclips overbrengen tussen het apparaat en
compatibele pc's.
Enkele nuttige pc-toepassingen van PC Suite:
● Content Copier — Gegevens van uw apparaat

back-uppen, of opgeslagen gegevens
terugzetten van een compatibele pc naar het
apparaat.

● Nokia Music Manager — Digitale
muziekbestanden maken en organiseren op een
compatibele pc en overbrengen naar uw
apparaat.

● Nokia Nseries Update manager — Meldingen
over nieuwe softwareversies van Nokia Nseries
PC Suite ontvangen.

● One Touch Access — Een netwerkverbinding tot
stand brengen met uw apparaat als modem.

● Nokia Software Updater — De software op het
apparaat, ook 'firmware' genoemd, bijwerken.

● Nokia Map Loader — Kaarten downloaden,
openen en bekijken, plaatsen vaststellen of
simpelweg zoeken waar u naartoe wilt gaan.

● Nokia Photos — Uw multimedia-items kopiëren
en organiseren tussen het apparaat en een4



compatibele pc. Automatisch een dagboek
maken. Uw digitale inhoud bekijken, zoeken,
bewerken, bloggen en verzenden.

● Nokia Nseries Video Manager — Uw
onbeschermde video's converteren en
overbrengen naar het apparaat.
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