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Nokia Nseries PC Suite 
Nokia Nseries PC Suite is een reeks pc-toepassingen 
die u op een compatibele pc kunt installeren. 
Nokia Nseries PC Suite groepeert alle beschikbare 
toepassingen in een opstartvenster van waaruit 
u toepassingen kunt installeren. Met Nokia Nseries 
PC Suite kunt u toepassingen op uw compatibele pc 
installeren onder C:\Program Files\. 

Als u Nokia Nseries PC Suite wilt gebruiken, hebt u een 
pc nodig waarop Microsoft Windows XP (SP1 of SP2) of 
Windows Vista wordt uitgevoerd en die compatibel is met 
een USB-gegevenskabel of met Bluetooth-connectiviteit. 
Voordat u Nokia Nseries PC Suite kunt gebruiken, moet 
u deze software op uw compatibele pc installeren. Zie de 
cd-rom die bij het apparaat is geleverd voor meer 
informatie.

Enkele nuttige pc-toepassingen zijn:

Nokia Nseries PC Suite—Hiermee kunt u contacten, 
agenda-items, taken en notities synchroniseren tussen 
uw apparaat en een compatibele pc-PIM (personal 
information manager), zoals Microsoft Outlook of Lotus 
Notes. Ook kunt u webbookmarks synchroniseren tussen 
uw apparaat en compatibele browsers en afbeeldingen en 
video's tussen uw apparaat en een compatibele pc. Nokia 

Nseries PC Suite biedt eveneens ondersteuning voor 
andere functies.

Content Copier—Hiermee kunt u een back-up maken 
van de gegevens op uw apparaat of kunt u de gegevens 
die u op een compatibele pc hebt opgeslagen, weer 
terugzetten op het apparaat.

Nokia Music Manager—Hiermee kunt u digitale 
muziekbestanden op een compatibele pc maken en 
ordenen en ze overbrengen naar een compatibel apparaat.

Lifeblog—Hiermee kunt u uw foto's, video's, geluiden, 
SMS-berichten, multimediaberichten en weblog-items 
in chronologische volgorde ordenen. Vervolgens kunt 
u bladeren, zoeken, de gegevens delen en publiceren, en er 
back-ups van maken. Lifeblog bestaat uit Nokia Lifeblog PC 
en mobiele toepassingen. Met deze twee onderdelen kunt 
u uw items verzenden of in een blog opnemen om ze met 
anderen te delen.

Update manager—Kies deze optie als u automatisch een 
melding wilt ontvangen over nieuwe versies van Nokia 
Nseries PC Suite-software op een Nokia-server.

One Touch Access—Hiermee brengt u een 
netwerkverbinding tot stand waarbij uw apparaat als 
modem fungeert.
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Meer informatie
Voor meer informatie over Nokia Nseries PC Suite 
raadpleegt u de Help-functie of gaat u naar de 
ondersteuningspagina's op www.nokia.com.
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