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Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite este un set de aplicaþii pentru 
calculator, care pot fi instalate pe un PC compatibil. 
Nokia Nseries PC Suite grupeazã toate aplicaþiile 
disponibile într-o fereastrã de lansare, din care puteþi 
instala aplicaþii. Cu Nokia Nseries PC Suite puteþi instala 
aplicaþii pe computerul compatibil în C:\Program Files\. 

Pentru a utiliza Nokia Nseries PC Suite, aveþi nevoie de 
un calculator pe care se executã Microsoft Windows XP 
(SP1 sau SP2) sau Windows Vista, ºi care este compatibil 
cu un cablu de date USB sau cu o conexiune Bluetooth. 
Înainte de a utiliza Nokia Nseries PC Suite, trebuie sã 
o instalaþi pe computerul compatibil. Pentru informaþii 
suplimentare, consultaþi CD-ROM-ul livrat împreunã 
cu aparatul.

Aplicaþii utile pentru calculator:

Nokia Nseries PC Suite—pentru a sincroniza contactele, 
agenda, problemele de rezolvat ºi notele între aparat ºi 
o aplicaþie PIM compatibilã, cum ar fi Microsoft Outlook 
sau Lotus Notes, pentru a sincroniza marcajele Web între 
aparat ºi browserele compatibile, precum ºi imaginile ºi 
videoclipurile între aparat ºi calculatoarele compatibile. 
De asemenea, Nokia Nseries PC Suite acceptã alte 
caracteristici.

Content Copier—pentru a face copii de siguranþã 
ale datelor de pe aparat sau pentru a restaura 
datele memorate pe aparat, de pe un PC compatibil

Nokia Music Manager—pentru a crea ºi a organiza 
fiºiere de muzicã digitale pe un calculator compatibil 
ºi a le transfera pe un aparat compatibil

Lifeblog—pentru a vã organiza fotografiile, videoclipurile, 
sunetele, mesajele text, mesajele multimedia ºi articolele 
din jurnalele Web (weblog) în ordine cronologicã, în care 
puteþi rãsfoi, cãuta, partaja, publica. De asemenea, 
puteþi face copii de siguranþã. Lifeblog este alcãtuit din 
Nokia Lifeblog PC ºi aplicaþii pentru aparate mobile, care 
împreunã vã permit sã expediaþi sau sã publicaþi în jurnale 
Web articolele proprii, pentru a putea fi vizualizate de alte 
persoane.

Update manager—pentru a primi de la un server 
Nokia notificãri automate referitoare la noile versiuni 
ale aplicaþiilor Nokia Nseries PC Suite

One Touch Access—pentru a stabili o conexiune de 
reþea utilizând aparatul ca modem
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Informaþii suplimentare
Pentru mai multe informaþii despre Nokia Nseries PC Suite, 
accesaþi funcþia de ajutor a acesteia sau vizitaþi paginile de 
asistenþã la www.nokia.com.


