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Tip: Informatie over 

beschikbare extra 
toepassingen voor de Nokia 
9210i Communicator kunt u 
ook vinden op de Nokia 
Software Market op 
www.softwaremarket.nokia.
com

In deze handleiding vindt u inleidende informatie over de toepassingen die 
beschikbaar zijn voor de Nokia 9210i Communicator en die voldoen aan de eisen 
voor certificatie die zijn opgesteld door Nokia. 

Alle toepassingen die in deze handleiding worden besproken zijn getest in het 
kader van het Nokia OK-programma, dat in het leven is geroepen voor het testen 
van softwaretoepassingen voor de Nokia 9210i Communicator die zijn ontwikkeld 
door externe fabrikanten. 

Als onderdeel van het Nokia OK-programma wordt software getest door een 
onafhankelijke instantie.

Als blijkt dat de softwaretoepassing voldoet aan onze eisen, wordt deze voorzien 
van een digitale handtekening. Dit betekent dat bij installatie van een toepassing 
op de Nokia 9210i Communicator wordt aangegeven dat de bron bekend is.

Opmerking: Als het installatiebestand door Nokia niet is voorzien van een 
digitale handtekening, wordt gevraagd of u de toepassing op eigen 
risico wilt installeren.

Tip: Voor actuele 
informatie over software die 
is goedgekeurd door Nokia 
kunt u terecht op de 
webpagina www.nokia.com/
mobilecity/index.html

Alleen bij software die is goedgekeurd in kader van het Nokia OK-programma, kunt 
u vertrouwen op de oorsprong en de kwaliteit van de software in kwestie.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Communicator
Contactgegevens:
RSA Security
RSA House
Western Road
Bracknell
Berkshire RG12 1RT
Verenigd Koninkrijk

Figuur 1

E-mail: 
euro.info@rsasecurity.com
www.rsasecurity.com
Tel.: +44 1344 781 000 
Fax: +44 1344 781 004

RSA Secur ID voor de Nokia 9210 Communicator maakt gebruik van verificatie 
door middel van twee factoren en maakt het mogelijk op een veilige manier 
toegang te verkrijgen tot netwerken en websites.

Deze verificatiemethode is gebaseerd op iets wat u weet (een wachtwoord of 
pincode) en iets wat u hebt (een ‘RSA SecurID authenticator’). De authenticator 
genereert elke zestig seconden een unieke, onvoorspelbare toegangscode. Deze 
combinatie van uw pincode en de huidige authenticator-code is alleen geldig voor 
persoonlijk gebruik op het moment dat gebruikersverificatie vereist is. 

RSA Secur ID en instructies voor het gebruik ervan zijn beschikbaar op de cd-rom 
in de verpakking van de Nokia 9210i Communicator.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Paragon Software GmbH
Pearl Str. 1
D-79426 Buggingen
Duitsland

Figuur 2

E-mail: 
info@epocware.com
www.epocware.com
Tel.: +49 173318

Code Vault is een programma waarmee gegevens veilig op één locatie kunnen 
worden opgeslagen.

Met Code Vault kunt u gevoelige informatie, zoals wachtwoorden, 
creditcardnummers en accountgegevens voor on line winkelen veilig opslaan in 
een met een wachtwoord beveiligde, gecodeerde database.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Citrix Systems
www.citrix.com

Figuur 3

Citrix Systems, Inc. speelt een vooraanstaande rol bij de ontwikkeling van software 
voor toepassingsservers en aanverwante services die organisaties in staat stellen 
een willekeurige toepassing uit te voeren op een willekeurig apparaat via een 
willekeurige verbinding.

Citrix maakt het mogelijk Windows- en UNIX-toepassingen te gebruiken op 
uiteenlopende clientapparaten, waaronder apparaten voor draadloze 
informatievoorziening en mobiele communicatie. Doordat deze toepassingen 
worden uitgevoerd in een centraal serverpark en alleen de schermgegevens op het 
apparaat worden weergegeven, staat Citrix garant voor hoge prestaties, ongeacht 
het type verbinding, zij het draadloos of anderszins. 

Doordat het beheer centraal geschiedt en de nieuwste toepassingen kunnen 
worden uitgevoerd op bestaande apparaten in de bestaande 
netwerkinfrastructuur, maakt Citrix grote kostenbesparingen mogelijk waardoor 
het aantrekkelijk is voor bedrijven.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Figuur 4

E-mail:wireless-info@F-
Secure.com
www.F-Secure.com
Tel.: +358 (0)9 2520 0700
Fax: +358 (0)9 2520 5001

F-Secure Anti-Virus for Nokia 9200 Communicator Series is een antivirus-
toepassing die, samen met de bijwerkservice voor virusdefinities, volledig 
automatische bescherming biedt tegen virussen en schadelijke inhoud in alle 
bestandstypen. Alle bestanden worden automatisch gescand als ze worden 
opgeslagen, gekopieerd, gedownload, gesynchroniseerd of op een andere manier 
gewijzigd. Bestanden op geheugenkaarten worden ook gescand. F-Secure Anti-
Virus ondersteunt een aantal eenvoudige methoden op de virusdefinitiedatabase 
bij te werken. U kunt virusdefinities automatisch draadloos ontvangen of u kunt ze 
downloaden vanaf een webserver.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Figuur 5

E-mail:wireless-info@F-
Secure.com
www.F-Secure.com
Tel.: +358 (0)9 2520 0700
Fax: +358 (0)9 2520 5001

F-Secure FileCrypto for Nokia 9200 Communicator Series is een 
bestandscoderingstoepassing waarmee alle bestanden automatisch worden 
gecodeerd voordat ze worden opgeslagen en worden gedecodeerd voordat ze weer 
worden geopend. Vertrouwelijke documenten, agendagegevens, e-mailberichten 
en andere persoonlijke bestanden zijn veilig, ook als een onbevoegd persoon 
toegang krijgt tot het apparaat. De bestanden worden gecodeerd met het krachtige 
128-bits AES algoritme.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Figuur 6

E-mail:wireless-info@F-
Secure.com
www.F-Secure.com
Tel.: +358 (0)9 2520 0700
Fax: +358 (0)9 2520 5001

F-Secure SSH for Nokia 9200 Communicator Series biedt veilige Internet-
verbindingen voor mobiel verkeer. Het is gebaseerd op een traditioneel client-
server model. F-Secure SSH maakt toegang op afstand mogelijk tot toepassingen 
van derden, zoals e-mail en Intranet, zonder beveiligingsrisico's. Het kan ook 
worden gebruikt voor veilig beheer op afstand van netwerkservers en hosts. 
F-Secure SSH dicht alle gaten in de beveiliging van toegang op afstand tot het 
Internet. Het biedt automatische, krachtige sessiecodering, bescherming van 
gegevensintegriteit en verificatie aan beide kanten van de verbinding. Ter 
verbetering van de netwerkprestatie bevat F-Secure SSH compressie voor de 
verbindingen.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Nokia Software Market
www.softwaremarket.nokia.
com

Figuur 7

Met Backup beschikt uw Nokia 9210i Communicator over de mogelijkheid om 
automatisch reservekopieën op een geheugenkaart te maken van de gegevens op 
uw communicator. U kunt verschillende reservekopieën maken van uw gegevens. 
De reservekopie kan handmatig worden gemaakt of automatisch op een 
geselecteerd tijdstip. U kunt ook een frequentie en een tijdschaal definiëren voor 
het maken reservekopieën en selecteren van welke gegevens u een reservekopie 
wilt maken (alle gegevens, toepassingen, agenda, contactgegevens, documenten of 
berichten). Indien nodig, kunt u de gegevens waarvan u een reservekopie hebt 
gemaakt, herstellen.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Tarantella
www.tarantella.com

Figuur 8

Dankzij Tarantella® Enterprise 3 kunnen gebruikers van de Nokia 9210i 
Communicator zich draadloos toegang verschaffen tot al hun 
bedrijfstoepassingen, ongeacht of deze worden uitgevoerd op UNIX-, Microsoft 
Windows- of mainframeservers. Tarantella Enterprise 3 fungeert daarbij als 
Wireless Application Gateway voor bestaande toepassingen en services, en vormt 
een elegante en snelle draadloze oplossing waarvoor de toepassingsservers niet 
hoeven te worden gewijzigd of geconfigureerd. 

Tarantella Enterprise 3 is uniek en maakt het mogelijk toepassingen en gegevens 
op een transparante manier te centraliseren. Gebruik van deze software leidt niet 
alleen tot een vereenvoudiging van het beheer en een vermindering van de 
infrastructuurkosten, maar biedt ook directe voordelen in de vorm van een hogere 
productiviteit en een uitstekende schaalbaarheid. 

Met software van Tarantella kunnen gebruikers toepassingen op afstand 
benaderen vanaf hun Nokia 9210i Communicator of een ander clientapparaat 
(variërend van een ‘thin client’ tot een complete pc met alles erop en eraan).

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
M.I.T. Systems
Szt. Gellért tér 3
H-1111 Budapest
Hongarije

Figuur 9

E-mail: 
info@mitsystems.hu
www.mitsystems.hu
Tel.: +36 1 209 9288
Fax: +36 1 279 1254

Met M.I.T. Remapper kunt u de toetsenbordindeling van uw communicator 
aanpassen.

Met Remapper kunt u een standaardindeling voor het toetsenbord definiëren en 
opslaan, zodat deze indeling perfect aansluit bij uw taal en uw manier van typen. 
Zo kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat u voor geaccentueerde letters of 
afkortingen die u vaak gebruikt slechts één toetsaanslag nodig hebt.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Bitween s.r.l
Via Biancardi, 2
20149 MILAN
Italië

Figuur 10

E-mail: 
bitween@bitween.com
www.bitween.com
Tel.: +39 0243911470
Fax: +39 0243988467

Met Remote Control voor Nokia 9210i beschikt u over volledige mobiele toegang 
tot uw pc met uw Nokia 9210i Communicator. U kunt een verbinding maken tussen 
uw Nokia 9210i Communicator en uw pc, bijvoorbeeld om via het Internet 
gegevens op te halen, documenten te bewerken, bestanden te bekijken of e-mail 
te lezen. Met Remote Control kunt u volledig beschikken over muis en toetsenbord. 
Remote Control is ontwikkeld voor personen te veel reizen en altijd en overal 
moeten kunnen beschikken over real-time toegang tot hun pc.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.



Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved. 

12
Ex

tr
a 

to
ep

as
si

ng
en ZIP-manager

Contactgegevens:
Paragon Software GmbH
Pearl Str. 1
D-79426 Buggingen
Duitsland

Figuur 11

E-mail: 
info@epocware.com
www.epocware.com
Tel.: +49 173318

Zip Manager is het krachtigste en meest gebruiksvriendelijke programma voor 
bestandscompressie voor de Nokia 9210i Communicator. Met Zip Manager kunt u 
op een vertrouwde manier werken met Zip-bestanden. Als u geen ervaring hebt 
met Zip-bestanden, helpen de wizards u bij de uitvoering van de meest gangbare 
bewerkingen met Zip-bestanden. 

Met Zip Manager kunt u het volgende doen:
• Gecomprimeerde e-mailbijlagen uitpakken
• Zip-bestanden uitpakken die u hebt gedownload van het Internet
• Zelf Zip-bestanden maken
• Bestanden comprimeren en via e-mail verzenden
• Zelden gebruikte bestanden en toepassingen archiveren om geheugen te 

besparen (maximaal 75%)
• Gecomprimeerde reservekopieën maken van uw gegevens. 

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
RealNetworks
www.realnetworks.com

Figuur 12

Met RealOne Player kunt u audio- en videobestanden met de RealAudio- of 
RealVideo-indeling afspelen op de Nokia 9210i Communicator. U kunt deze 
bestanden vanaf een compatibele pc downloaden naar de communicator om ze af 
te spelen, of u kunt bestanden afspelen via het draadloze netwerk door ze naar de 
communicator te streamen.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Macromedia 
www.macromedia.com 

Figuur 13

Flash Player biedt ondersteuning voor Macromedia Flash-inhoud. Dit type inhoud 
wordt veel gebruikt voor het weergeven van beweging, geluid en interactiviteit. 
Vanaf nu kunt u dus ook op uw mobiele telefoon genieten van Macromedia Flash-
films en –cartoons, en zelfs spelletjes. Bovendien kunt u presentaties bekijken, 
evenals e-learningprojecten en persoonlijke productiviteitstoepassingen. De Flash 
Player houdt u mobiel!

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Duodecim Medical 
Publications Ltd
www.ebm-guidelines.com 

Figuur 14

De mobiele EBM Guidelines-database (EBM staat voor Evidence-Based Medicine) 
is een database met meer dan 900 artikelen over de belangrijkste ziekten. 
Individuele aanbevelingen voor behandelingsmethoden worden ondersteund door 
samenvattingen van ‘bewijsmateriaal’ dat is gebaseerd op systematische reviews 
van hoge kwaliteit. De database bevat talloze dermatologische foto’s van hoge 
kwaliteit die zijn gekoppeld aan relevante artikelen. De Guidelines-database vormt 
voor artsen een makkelijke en snelle toegangspoort tot actuele en betrouwbare 
medische gegevens. De teksten zijn beknopt en zijn goed leesbaar op het scherm 
van de Nokia Communicator. U vindt de kerndatabase (en een zoekprogramma) op 
de geheugenkaart.

De mobiele EBM Guidelines wordt regelmatig bijgewerkt. De samenwerking met 
Update Software (VK), de uitgever van de Cochrane Library zorgt ervoor dat alle 
aanbevolen behandelingsmethoden een internationaal en hoogwaardig niveau 
hebben. De op ‘evidence’ gebaseerde codering zorgt ervoor dat de inhoud over de 
hele wereld kan worden gebruikt.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
TomTom
Spuistraat 112-114 I
1012 VA Amsterdam
Nederland

Figuur 15

E-mail: info@tomtom.com
www.tomtom.com
Tel.: +31 (0)20 4469 469
Fax: +31 (0)20 4469 496

TomTom CityMaps is een toepassing voor stadsplattegronden en routeplanning 
voor de Nokia 9200 Communicator Series. Deze toepassing kan perfecte routes 
plannen binnen een stad. Met de nauwkeurige en gedetailleerde stedenkaarten 
kunt u eenvoudig de weg vinden in 200.000 Europese steden. U kunt bijvoorbeeld 
informatie opvragen over éénrichtingssystemen, een route opvragen waarbij 
bekende verkeersknelpunten worden vermeden of korte routes voor voetgangers 
opvragen. Ongeacht of u tevoet bent, rijdt of met de bus gaat, met TomTom 
CityMaps is uw persoonlijke gids in heel Europa.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
TomTom
Spuistraat 112-114 I
1012 VA Amsterdam
Nederland

Figuur 16

E-mail: info@tomtom.com
www.tomtom.com
Tel.: +31 (0)20 4469 469
Fax: +31 (0)20 4469 496

TomTom RoutePlanner is een toepassing voor routeplanning voor de Nokia 9200 
Communicator Series. Met TomTom RoutePlanner vindt u uw weg in de meeste 
landen van Europa en in Amerikaanse staten. U kunt de belangrijkste wegennetten 
bekijken op verschillende schalen, zodat u de beste manier kunt bepalen om van 
de ene plaats naar de andere te reizen. U kunt zelfs een GPS-ontvanger aansluiten, 
zodat u uw exacte positie op de kaart kunt zien.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Twiddlebit Software
23 Worcester Avenue
Hardwick, Cambridge
CB3 7XG
Verenigd Koninkrijk

Figuur 17

E-mail: 
info@twiddlebit.com
www.twiddlebit.com

Plan6 is een projectplanner voor de Nokia 9200 Communicator Series die 
compatibel is met Microsoft Project. U kunt deze toepassing gebruiken als een 
zelfstandig projectplanningsprogramma, maar ook in combinatie met Microsoft 
Project. Met Plan6 kunt u een project opzetten, het project afstemmen en de 
voortgang ervan bewaken. Projectplannen die met Microsoft Project op een pc zijn 
gemaakt, kunt u meenemen en onderweg bijwerken. Bij terugkomst op kantoor kan 
het projectplan weer naar de pc worden gestuurd.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Speed Sp. z o.o.
ul. Energetykow 5
81-184 Gdynia
Polen

Figuur 18

E-mail: 
kontakt@speednet.pl
www.speednet.pl
Tel.: + 48 58 7855240
Fax: + 48 58 7855242

Mobile Sales Assistant is een client-server toepassing voor on line registratie van 
orders met de Nokia 9210i Communicator. De client wordt geïnstalleerd op de 
communicator, terwijl de server een SQL-server of Oracle-database is. Met Mobile 
Sales Assistant kunnen vertegenwoordigers op afstand orders van klanten 
registreren op het systeem van het bedrijf, zodat deze orders onmiddellijk kunnen 
worden verwerkt. Tijdens de registratie van orders hebben vertegenwoordigers 
toegang tot de klantgegevens, prijzen, de actuele voorraad en andere gegevens op 
het systeem van het bedrijf. 

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Benoit Dupont - Kylom
25, Rue Pauline Borghèse
92200 Neuilly sur Seine
Frankrijk

Figuur 19

E-mail: 
support@kylom.com
www.kylom.com
Tel.: +33 1 4745 1119
Fax: +33 1 4745 1133

Met Pocket Folio kunt u uw aandelenportefeuille en andere investeringen beheren 
op uw Nokia 9210i Communicator. Pocket Folio houdt de details van elke 
transactie en elke offertedag bij en maakt deze beschikbaar in verschillende 
weergaven: gedetailleerd, geconsolideerd, als tekst of grafisch. U kunt offertes 
verzamelen en tarieven uitwisselen via een automatische Internet-verbinding om 
al uw accounts bij te werken. Pocket Folio is beschikbaar in Engels, Frans en Duits.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
MacCentre Inc.
14 Nikoloyamskaya, 109240 
Moskou, Rusland
Rusland 

Figuur 20

E-mail: 
developers@maccentre.ru
www.hpc.ru/9210
Tel.: +7 095 232-1738 
Fax: +7 095 915-5342 

ElbRUS 9210 is de eerste volledige Cyrillische localistiekit voor de Nokia 9210i 
Communicator. Deze kit sluit naadloos aan op het EPOC-besturingssysteem 
waardoor de Russische gebruikers van de 9210i hun moedertaal kunnen gebruiken 
alsof het apparaat met deze taal is geleverd. De gebruikersinterface is ook volledig 
in het Russisch vertaald. 
Met ElbRUS kunt u:
• werken met documenten in Europese talen en de Russische taal,
• e-mailberichten, SMS-berichten en faxberichten met Cyrillische karakters 

verzenden en ontvangen, en
• de meeste Russische webpagina’s en WAP-pagina’s bekijken. 
ElbRUS bevat: 
• Systeemlettertypen waaraan de Russische letters zijn toegevoegd, maar die 

verder identiek zijn aan de ingebouwde systeemlettertypen. 
• Stuurprogramma voor het toetsenbord met aanduiding voor de huidige modus 

(Russisch/Latijns).
• Twee toetsenbordindelingen: standaard en fonetisch.
• Russische landinstellingen (datum-/tijdnotatie, valutateken, namen van dagen, 

maanden, enzovoort.)

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
AAC Global
Tekniikantie 21
FIN-02150 ESPOO
Finland

Figuur 21

E-mail: 
info@aacglobal.com
www.aacglobal.com
Tel.: +358 9 4766 7800

AAC Mobile Dictionary is een woordenboek voor de Nokia 9210i Communicator 
waarvan de inhoud door de gebruiker te selecteren is.

Als u een licentie hebt van AAC Global, kunt u inhoud voor het woordenboek 
downloaden via het AAC-portaal, waar speciale woordenlijsten verkrijgbaar zijn. 
Met PC Suite kunt u vervolgens het woordenboek in uw communicator bijwerken. 

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
M.I.T. Systems
Szt. Gellért tér 3
H-1111 Budapest
Hongarije

Figuur 22

E-mail: 
info@mitsystems.hu
www.mitsystems.hu
Tel.: +36 1 209 9288
Fax: +36 1 279 1254

M.I.T. Dictionary is een toepassingenframework met toegevoegde 
woordenboekdatabasebestanden. Op dit moment zijn de volgende taalcombinaties 
beschikbaar in woordenboekdatabasebestanden: Engels-Hongaars, Duits-
Hongaars en Duits-Engels. U kunt niet alleen woorden opzoeken, maar u kunt de 
database ook uitbreiden door nieuwe woorden en definities toe te voegen. Ook 
kunt u definities van bestaande woorden wijzigen. U kunt opmerkingen toevoegen 
en deze opmerkingen als tekstdocumenten opslaan. M.I.T. Dictionary beschikt over 
configureerbare zoekopties.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Yellow Computing
Hanns-Martin-Schleyer-
Strasse 1
D-74177 Bad Friedrichshall
Duitsland

Figuur 23

E-mail: 
info@yellow.de
www.yellow.de
Tel.: +49 7136 95110
Fax: + 49 7136 951111

ProLingua Translator is een Duits-Engels en Engels-Duits elektronisch 
woordenboek dat ca. 100.000 woorden en woordgroepen bevat. Het opgenomen 
vocabulaire loopt uiteen van informeel tot specialistisch zakelijk.

Het woordenboek bevat ook een uitgebreide lijst met onregelmatige werkwoorden 
en uitleg over grammatica. Met fonetische tekens wordt de uitspraak van woorden 
aangeduid.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Ozicom Communications 
26 Hartow Str.
67630 Tel Aviv
Israël

Figuur 24

E-mail: 
support@ozicom.co.il
Tel.: + 972 3 6313135
Fax: + 972 3 7305924

Ozicom Hebrew is een is Hebreeuws lokalisatiepakket voor de Nokia 9210i 
Communicator. Het programma biedt een gelokaliseerde gebruikersinterface voor 
de communicator, waarbij alle dialoogvenster, commentaren en berichten van de 
standaardtoepassingen van de communicator in het Hebreeuws zijn vertaald.

Ozicom Hebrew ondersteunt ook de Hebreeuwse versie van Microsoft Office-
toepassingen (Word, Excel, PowerPoint en Outlook) en biedt de mogelijkheid om 
Hebreeuwse webpagina's te bekijken en e-mailberichten en faxen in het 
Hebreeuws te verzenden en ontvangen. U kunt documenten in het Hebreeuws 
lezen en schrijven met de Engelse of de Hebreeuwse gebruikersinterface. Ozicom 
Hebrew kan eenvoudig worden verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, zodat u het 
programma steeds kunt gebruiken als u het nodig hebt.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
mBrain Software
Bevrijdingsplein 39
2321 BX Leiden
Nederland

Figuur 25

E-mail: 
info@mbrainsoftware.com
www.mbrainsoftware.com
Tel.: +31 71528 85 91

PDF+ is een viewer voor bestanden PDF-bestanden (Portable Document Format) 
van Adobe Acrobat. Met PDF+ kunt u de inhoud van de meeste PDF-bestanden 
bekijken en afdrukken, waaronder tekst, lijntekeningen en bitmaps. 

Daarnaast kunt u met PDF+ tekenreeksen zoeken in documenten en geselecteerde 
tekst kopiëren naar andere toepassingen. Ook kunt u bookmarks, koppelingen naar 
andere pagina's in het document en koppelingen naar webpagina's volgen als op 
uw communicator een webbrowser is geïnstalleerd.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Corporate Keys Ltd.
c/o Flander Oy
Satakunnankatu 18 B
FIN-33210 TAMPERE
Finland

Figuur 26

E-mail: 
info@corporatekeys.com
www.corporatekeys.com
Tel.: + 358 3 233 9000
Fax: + 358 3 233 9090

Met Irma (Infrared Mobile Accessory) kunt u PowerPoint-presentaties geven 
zonder dat u een laptop nodig heeft. Met Irma kunt u de Nokia 9210i 
Communicator namelijk draadloos gebruiken.

Als u met Irma een presentatie wilt geven, converteert u de presentatie eerst met 
de bijgeleverde Windows-software en slaat u de presentatie op in uw 
communicator. Vervolgens sluit u de Irma aan op een compatibele dataprojector 
of een monitor om uw presentatie te laten zien.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Purple Software Limited
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
Verenigd Koninkrijk

Figuur 27

E-mail: 
info@purplesoftware.com
www.purplesoftware.com
Tel.: +44 (0)1494 750300
Fax: +44 (0)1494 750301

Checkers, van Oxford Softwork en geleverd door Purple Software, is het klassieke 
damspel, een bordspel waarbij het de bedoeling is de damstenen van de 
tegenstander te veroveren door er met de eigen damstenen overheen te springen. 
Dit spel lijkt eenvoudig, maar is het niet. Met Checkers, dat is gebaseerd op een 
spelletjesengine van wereldklasse, speelt u een tegen de 9210i of een echte 
tegenstander. Als u wilt, kunt u ook toekijken hoe de communicator het spel speelt. 
Het spel heeft vier speelniveaus, van beginner tot expert. De layout van het spel 
kan volledig worden aangepast. Er is keus uit meerdere weergaven, stenen en 
achtergronden. Desgewenst kan een spel helemaal opnieuw worden gespeeld. Ook 
kunnen gedane zetten worden teruggedraaid en kan de computer bepaalde zetten 
voorstellen. In de on line helpbestanden vindt u een groot aantal waardevolle 
speladviezen. Aan Checkers van Oxford Softwork is uw vrije tijd welbesteed!

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Purple Software Limited
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
Verenigd Koninkrijk

Figuur 28

E-mail: 
info@purplesoftware.com
www.purplesoftware.com
Tel.: +44 (0)1494 750300
Fax: +44 (0)1494 750301

Chess van Oxford Softwork, geleverd door Purple Software, is een enerverend 
schaakspel voor schakers op elk niveau. Het spel is gebaseerd op een 
spelletjesengine van wereldklasse. U kunt tegen de 9210i spelen of tegen een echte 
tegenstander of u kunt toekijken hoe de communicator het spel speelt.

Het spel is prachtig vormgegeven. Er zijn 2D- en 3D-weergaven en de layout van 
het bord en de stukken kan worden aangepast. Stomme zet gespeeld? Gelukkig 
kunt u uw zetten altijd terugdraaien en de zet opnieuw spelen. Spelletjes kunnen 
ook worden opgeslagen en opnieuw geladen, zodat een spel altijd en overal kan 
worden gespeeld. Als u vermoedt dat u geen speelmogelijkheden meer hebt, kunt 
u altijd de computer vragen een zet voor te stellen. In de on line zelfstudie kunt u 
extra advies krijgen over regels, zetten en de notatie van zetten. Chess van Oxford 
Softwork is de absolute nummer één in strategiespellen.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Rage Software PLC
Martins Building
Water Street
High Wycombe
Liverpool L2 3SP
Verenigd Koninkrijk

Figuur 29

E-mail: 
sales@rage.co.uk
www.rage.com
Tel.: +44 (0) 151 237 2200
Fax: +44 (0) 151 237 2201

Gadget Golf is een 3D-golfspel voor de Nokia 9210i Communicator. Op één toestel 
kunnen vier echte of computergestuurde deelnemers spelen. U kunt kiezen uit drie 
spelniveaus. Het spel speelt zich af op een golfbaan met 18 holes. U hebt keus uit 
een volledige set golfclubs en u kunt zelf de weersomstandigheden voor het spel 
bepalen.

Het spel is spectaculair vormgegeven met een rijk gedetailleerde golfbaan, 
animaties van golfers en een spannend landschap met bunkers, waterpartijen, 
ruigten en boomranden.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Purple Software Limited
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
Verenigd Koninkrijk

Figuur 30

E-mail: 
info@purplesoftware.com
www.purplesoftware.com
Tel.: +44 (0)1494 750300
Fax: +44 (0)1494 750301

De bedoeling van het spel Reversi is dat u zoveel mogelijk vakjes op het spelbord 
verovert. Ook al zijn de principes van dit spel uitermate eenvoudig, u bent nooit 
uitgeleerd met dit spel. Het is dus geschikt voor spelers van alle niveaus. In Reversi 
hebt u keus uit meerdere weergaven, bordlayouts en stukken.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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Contactgegevens:
Mobil Ask
Hajogyari Sziget 323.
H-1033 Budapest
Hongarije

Figuur 31

E-mail: 
company@mobilask.com
www.mobilask.hu
Tel.: +36 1 430 2360
Fax: +36 1 430 2361

U kunt nog even niet boarden? Verzeild in een nutteloze vergadering van twee uur? 
Weet u nog hoe spannend een spelletje Zeeslag was tijdens de les? Het spelletje 
Torpedo van Remek Online laat u die glorieuze tijden opnieuw beleven.

Het doel van het spelletje is de schepen van vloot 9210i te lokaliseren en tot zinken 
te brengen voordat uw torpedo’s op zijn. Het kan op drie niveaus worden gespeeld: 
officier, kapitein en admiraal. Op het eerste niveau beschikt u over 48 torpedo’s 
waarmee u kunt proberen de schepen van de computer op te sporen en tot zinken 
te brengen. Op het tweede niveau beschikt u over slechts 36 torpedo’s en op het 
derde niveau over niet meer dan 24.

Meer toepassingen vindt u op www.softwaremarket.nokia.com.
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