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Nokia Nseries PC Suite 
Nokia Nseries PC Suite, uyumlu bilgisayarýnýza 
yüklenebilecek bir bilgisayar uygulamalarý grubudur. 
Nokia Nseries PC Suite, tüm kullanýlabilir uygulamalarý, 
içerisinden uygulamalarý kurabileceðiniz bir baþlatma 
penceresinde gruplar. Nokia Nseries PC Suite ile 
uygulamalarý uyumlu bilgisayarýnýza C:\Program Files\ 
altýna yükleyebilirsiniz. 

Nokia Nseries PC Suite’i kullanmak için, Microsoft 
Windows XP (SP1 veya SP2) ya da Windows Vista çalýþtýran 
ve USB veri kablosu ya da Bluetooth baðlantýsý ile uyumlu 
olan bir bilgisayara gereksinimiz vardýr. Nokia Nseries 
PC Suite'i kullanmadan önce uygulamayý uyumlu PC'nize 
yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, cihazla birlikte 
verilen CD-ROM’a bakýn.

Bazý faydalý PC uygulamalarý þunlardýr:

Nokia Nseries PC Suite—Cihazýnýz ile uyumlu PC’ler 
arasýnda görüntü ve videolarý senkronize etmenin yaný 
sýra, cihazýnýzla Microsoft Outlook veya Lotus Notes 
gibi uyumlu bir PC kiþisel bilgi yöneticisi (PIM) arasýnda 
kartvizit, ajanda, yapýlacaklar ve not öðelerini ve cihazýnýz 
ile uyumlu tarayýcýlar arasýnda web yer imlerini senkronize 
etmek için kullanýlýr. Nokia Nseries PC Suite ayrýca diðer 
özellikler için de destek içermektedir.

Content Copier—Cihazýnýzdaki verileri yedeklemek veya 
kaydedilmiþ verileri uyumlu PC'den cihaza geri yüklemek 
için kullanýlýr.

Nokia Music Manager—Uyumlu bir PC'de dijital müzik 
dosyalarý oluþturup düzenlemek ve bunlarý uyumlu bir 
cihaza aktarmak için kullanýlýr.

Lifeblog—Fotoðraflarýnýzý, videolarýnýzý, ses dosyalarýnýzý, 
kýsa mesajlarýnýzý, multimedya mesajlarýnýzý ve 
web günlüðü gönderilerinizi tarayabileceðiniz, 
arayabileceðiniz, paylaþabileceðiniz, yayýmlayabileceðiniz 
ve yedekleyebileceðiniz bir kronolojiye göre düzenlemek 
için kullanýlýr. Lifeblog, öðelerinizi baþkalarýnýn görebilmesi 
için göndermenize veya web günlüðü haline getirmenize 
olanak tanýyan Nokia Lifeblog PC ve mobil uygulamalardan 
oluþur.

Update manager—Bir Nokia sunucusundan Nokia Nseries 
PC Suite yazýlýmýnýn yeni sürümleri hakkýnda otomatik 
bildirimler almak için kullanýlýr.

One Touch Access—Cihazýnýzý modem olarak kullanarak 
bir þebeke baðlantýsý kurmak için kullanýlýr.
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Daha fazla bilgi
Nokia Nseries PC Suite hakkýnda daha fazla bilgi 
için, yardým özelliðine bakýn veya www.nokia.com 
adresindeki destek sayfalarýný ziyaret edin.


