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er1. Tilleggsprogrammer
Tips: Informasjon om 

tilgjengelige 
tilleggsprogrammer for 
Nokia 9210i Communicator 
finnes også på Nokia 
Software Market på 
www.softwaremarket.nokia.
com

Denne veiledningen gir deg en introduksjon til programmer som er tilgjengelige for 
Nokia 9210i Communicator, og som har bestått sertifiseringsprosessen definert av 
Nokia. 

Alle programmer som er nevnt i denne veiledningen, har gått gjennom Nokias 
godkjennelsesprogram, som er laget for tredjepartsprogramvare for Nokia 9210i 
Communicator. 

Nokias godkjennelsesprogram omfatter programvaretesting utført av en 
uavhengig part.

Når programvaren er blitt testet og godkjent, signeres den digitalt. Dette betyr at 
Nokia 9210i Communicator gjenkjenner opprinnelsen til det installerte 
programmet.

Merk: Hvis installasjonsfilen ikke inneholder en digital Nokia-signatur, blir 
brukeren spurt om programvaren skal installeres på eget ansvar.

Tips: Du finner oppdatert 
informasjon om 
programvare godkjent av 
Nokia på www.nokia.com/
mobilecity/index.html

Hvis du installerer programvare som er godkjent av Nokia, kan du være sikker på 
det gjeldende programmets opprinnelse og kvalitet.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
RSA Security
RSA House 
Western Road 
Bracknell 
Berkshire RG12 1RT 
Storbritannia

Figur 1

E-post: 
euro.info@rsasecurity.com 
www.rsasecurity.com
Tlf.: +44 1344 781 000 
Faks: +44 1344 781 004

RSA Secur ID for Nokia 9210 Communicator er en tofaktors godkjennelsesløsning 
som gir deg tilgang til nettverk og Web-områder på en sikker måte.

Godkjennelsen er basert på noe du vet (et passord eller en PIN-kode), og noe du 
har (en RSA SecurID-godkjennelseskode). RSA SecurID genererer en unik, 
uforutsigbar kode hvert sekstiende sekund. Denne kombinasjonen av en PIN-kode 
og en gjeldende godkjennelseskode er bare gyldig for deg personlig når du blir bedt 
om å oppgi kodene. 

Du finner RSA Secur ID og instruksjoner for bruk er tilgjengelig på CD-ROM-platen 
i salgspakken til Nokia 9210i Communicator.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Paragon Software GmbH
Pearl Str. 1
D-79426 Buggingen
Tyskland

Figur 2

E-post: 
info@epocware.com
www.epocware.com
Tlf.: +49 173318

Code Vault er et program for sikker informasjonsadministrering på ett sted.

Med Code Vault kan du lagre sensitiv informasjon som passord, kredittkortnumre 
og elektroniske kontonumre, og oppbevare informasjonen i en passordbeskyttet, 
kryptert database.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Citrix Systems
www.citrix.com

Figur 3

Citrix Systems, Inc. er ledende i verden når det gjelder programvare for 
applikasjonsservere og beslektede tjenester som gir organisasjoner muligheten til 
å kjøre et hvilket som helst program på en hvilken som helst enhet via en hvilken 
som helst type tilkobling.

Citrix utvider bruken av Windows- og UNIX-programmer til praktisk talt enhver 
klientenhet, inkludert trådløst informasjonsutstyr og mobile 
kommunikasjonsenheter. Ved å kjøre disse programmene på en sentral server og 
bare vise skjermbildene på enheten, kan Citrix levere høy ytelse for alle typer 
tilkoblinger – både faste og trådløse. 

Gjennom ettpunktsadministrering og ved å muliggjøre at eksisterende enheter og 
nettverksinfrastruktur kan kjøre de siste applikasjonene, tilbyr Citrix betydelige 
reduksjoner i kostnadene for organisasjoner.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Figur 4

E-post: wireless-info@F-
Secure.com
www.F-Secure.com
Tlf.: +358 (0)9 2520 0700
Faks: +358 (0)9 2520 5001

F-Secure Anti-Virus for Nokia 9200 Communicator-serien er et antivirusprogram 
som, sammen med en oppdateringstjeneste for virusdefinisjoner, gir helautomatisk 
beskyttelse mot virus og skadelig innhold i alle filtyper. Alle filer skannes 
automatisk når de lagres, kopieres, lastes ned, synkroniseres eller endres på annen 
måte. Filer på minnekort skannes også. F-Secure Anti-Virus støtter flere enkle 
metoder for å oppdatere databasen med virusdefinisjoner. Virusdefinisjonene kan 
mottas automatisk via OTA (OTA = Over The Air) eller lastes ned fra en Web-server.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Figur 5

E-post:wireless-info@F-
Secure.com
www.F-Secure.com
Tlf.: +358 (0)9 2520 0700
Faks: +358 (0)9 2520 5001

F-Secure FileCrypto for Nokia 9200 Communicator-serien er et 
filkrypteringsprogram som automatisk krypterer alle filer før de lagres, og 
dekrypterer filene når de åpnes igjen. Konfidensielle dokumenter, kalenderdata, e-
postmeldinger og andre personlige filer er trygge, selv om personer uten 
godkjennesle får tilgang til enheten. Filene er kryptert med den sterke 128-biters 
AES-algoritmen.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Figur 6

E-post:wireless-info@F-
Secure.com
www.F-Secure.com
Tlf.: +358 (0)9 2520 0700
Faks: +358 (0)9 2520 5001

F-Secure SSH for Nokia 9200 Communicator-serien gir sikre Internett-tilkoblinger 
for de som reiser mye i jobbsammenheng. Det er basert på en tradisjonell klient-
server-modell. Med F-Secure SSH kan du bruke tredjepartsprogrammer som e-post 
og intranett eksternt uten sikkerhetsbekymringer. Det kan også brukes til sikker 
ekstern administrasjon av nettverksservere og -verter. F-Secure SSH tetter alle 
sikkerhetshull i ekstern Internett-tilgang. Det gir automatisk sterk øktkryptering, 
dataintegritetsbeskyttelse og godkjenning i begge ender av tilkoblingen. F-Secure 
SSH inneholder komprimering for tilkoblingene slik at nettverksytelsen blir bedre.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Nokia Software Market
www.softwaremarket.nokia.
com

Figur 7

Med Backup kan Nokia 9210i Communicator automatisk sikkerhetskopiere 
kommunikatordata til et minnekort. Det er mulig å lage flere sikkerhetskopier av 
dataene. Sikkerhetskopieringen kan når som helst startes manuelt eller automatisk. 
Du kan også definere frekvens og tidsskjema for sikkerhetskopiering, i tillegg til å 
velge dataene du vil sikkerhetskopiere (alle data, programmer, kalender, kontakter, 
dokumenter eller meldinger). Du kan også gjenopprette dataene du har 
sikkerhetskopiert, dersom det er nødvendig.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Tarantella
www.tarantella.com

Figur 8

Tarantella® Enterprise 3-programvaren gir Nokia 9210i Communicator-brukere 
trådløs tilgang til firmaapplikasjonene som kjøres på UNIX-, Microsoft Windows- 
eller Mainframe-servere. Tarantella Enterprise 3 virker som en trådløs 
applikasjonsgateway for eksisterende programmer og tjenester, og gir en elegant 
og rask trådløs løsning uten at applikasjonsserverne må modifiseres, konfigureres 
eller endres. 

Tarantella Enterprise 3-programvaren er den første ikke-forstyrrende (non-
intrusive) sentraliserte løsningen for applikasjoner og data. Administrering blir 
lettere og infrastrukturkostnadene reduseres, og dermed oppnås en umiddelbar 
gevinst i form av økt produktivitet og bedre organisatoriske tilpasningsmuligheter. 

Tarantella-programvaren gir brukeren ekstern tilgang til programmer ved hjelp av 
Nokia 9210i Communicator eller andre klientenheter (alt fra PDAer til høy-ytelses-
PCer). 

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
M.I.T. Systems
Szt. Gellért tér 3
H-1033 Budapest
Ungarn

Figur 9

E-post: 
info@mitsystems.hu
www.mitsystems.hu
Tlf.: +36 1 209 9288
Faks: +36 1 279 1254

M.I.T. Remapper er et program som gjør det mulig å tilpasse tastaturoppsettet på 
kommunikatoren.

Med Remapper kan du angi og lagre egne tastaturoppsett slik at de passer din 
skrivestil og ditt språk. Du kan for eksempel angi enkle tastetrykk for å skrive de 
nasjonale eller aksentuerte bokstavene i ditt språk, eller forkortelser som du bruker 
ofte.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Bitween s.r.l
Via Biancardi, 2
20149 MILANO
Italia

Figur 10

E-post: 
bitween@bitween.com
www.bitween.com
Tlf.: +39 0243911470
Faks: +39 0243988467

Med Remote Control for Nokia 9210i har du full mobil tilgang til PCen ved hjelp 
av Nokia 9210i Communicator. Du kan koble Nokia 9210i Communicator til PCen 
via Internett for å samle inn informasjon, redigere dokumenter, vise filer og lese e-
post, for å nevne noe. Remote Control gir deg fullstendig kontroll over musen og 
tastaturet og er utviklet for personer som har behov for tilgang til PCen i sanntid 
når de er på reise, uansett hvor de befinner seg.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Paragon Software GmbH
Pearl Str. 1
D-79426 Buggingen
Tyskland

Figur 11

E-post: 
info@epocware.com
www.epocware.com
Tlf.: +49 173318

Zip Manager er det kraftigste og mest brukervennlige 
filkomprimeringsprogrammet for Nokia 9210i Communicator. Med Zip Manager 
kan du håndtere zip-filer på en enklere måte. Hvis du ikke har brukt zip-arkiver før, 
hjelper veiviseren deg trinn for trinn gjennom de vanligste oppgavene i forbindelse 
med zip-filer. 

Med Zip Manager kan du:
• pakke opp zippede e-postvedlegg
• pakke opp zip-filer som er lastet ned fra Internett
• opprette ditt eget zip-arkiv
• zippe filer og sende dem med e-post
• lagre filer og programmer som du sjelden bruker, i arkivet for å spare minne 

(opptil 75 %)
• sikkerhetskopiere dataene dine med komprimering 

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
RealNetworks
www.realnetworks.com

Figur 12

Med RealOne Player kan du spille av lyd- og videofiler i RealAudio- og RealVideo-
format på din Nokia 9210i Communicator. Du kan laste ned disse filene til 
kommunikatoren fra en kompatibel PC for avspilling, eller du kan spille av filene 
over det trådløse nettverket ved direkteavspilling til kommunikatoren.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Macromedia 
www.macromedia.com 

Figur 13

Flash Player støtter Macromedia Flash-innhold, som er mye brukt til å levere 
bevegelse, lyd og interaktivitet. Så nå kan du nyte Macromedia Flash-filmer, 
tegnefilmer og til og med spill rett fra kommunikatoren. Dessuten kan du vise 
iøyenfallende presentasjoner, e-læringsinnhold og til og med personlige 
produktivitetsprogrammer som holder deg i gang.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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veiledninger eller EBM-veiledninger 
(EBM = Evidence-Based Medicine)

Kontaktinformasjon:
Duodecim Medical 
Publications Ltd
www.ebm-guidelines.com 

Figur 14

Mobile kunnskapsbaserte medisinske veiledninger (EBM-veiledninger) består av en 
database som inneholder mer enn 900 artikler om de viktigste sykdommene. 
Individuelle behandlingsanbefalinger underbygges av systematiserte sammendrag 
av høy kvalitet. Flere dermatologiske bilder i høy kvalitet er knyttet til relevante 
artikler. Veiledningene gir leger enkel og rask tilgang til oppdatert og pålitelig 
medisinsk informasjon når det er behov for det. Tekstene er konkrete og lette og 
lese på kommunikatorskjermen. Søkeprogram og kjernedatabase er plassert på 
minnekortet.

De mobile EBM-veiledningene oppdateres jevnlig. Samarbeid med Update 
Software (UK), utgiveren av Cochrane Library, garanterer internasjonal høy kvalitet 
på hver kunnskapskodet behandlingsanbefaling. Kunnskapsbasert koding gjør det 
mulig å bruke innholdet globalt etter definisjon.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
TomTom
Spuistraat 112-114 I
1012 VA Amsterdam
Nederland

Figur 15

E-post: info@tomtom.com 
www.tomtom.com
Tlf.: +31 (0)20 4469 469
Faks: +31 (0)20 4469 496

TomTom CityMaps er et program med bykart og ruteplanlegging for Nokia 9200 
Communicator-serien. Det kan planlegge nøyaktige ruter i en by. Ved hjelp av 
svært detaljerte og nøyaktige kart kan du finne veien i rundt 200 000 byer i Europa. 
Du kan for eksempel få informasjon om enveiskjørte gater, be om en rute som 
unngår kjente trafikkorker og snarveier for fotgjengere. Enten du går, kjører eller 
tar bussen kan TomTom CityMaps bli din personlige veiviser i Europa.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
TomTom
Spuistraat 112-114 I
1012 VA Amsterdam
Nederland

Figur 16

E-post: info@tomtom.com 
www.tomtom.com
Tlf.: +31 (0)20 4469 469
Faks: +31 (0)20 4469 496

TomTom RoutePlanner er et program med veikart og ruteplanlegging for Nokia 
9200 Communicator-serien. Med TomTom RoutePlanner kan du finne frem i flere 
land i Europa og stater i USA. Dette programmet viser deg de viktigste veinettene 
i forskjellige skalaer og gir deg den beste ruten for å komme deg fra en by til en 
annen. Du kan til og med koble til en GPS-mottaker, slik at du kan se nøyaktig hvor 
du befinner deg på kartet.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Twiddlebit Software
23 Worcester Avenue
Hardwick, Cambridge
CB3 7XG
UK

Figur 17

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

Plan6 er en Microsoft Project-kompatibel prosjektplanlegger for Nokia 9200 
Communicator-serien. Du kan bruke programmet som et enkeltstående 
planleggingsverktøy, eller sammen med Microsoft Project. Med Plan6 kan du 
opprette det første prosjektet, finjustere det og spore fremgangen. Prosjektplaner 
som er opprettet med Microsoft Project på en PC, kan tas med ut av kontoret og 
oppdateres når du er på farten. Prosjektplanen kan deretter overføres til PCen igjen 
når du kommer tilbake til kontoret.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Speed Sp. z o.o.
ul. Energetykow 5
81-184 Gdynia
Polen

Figur 18

E-post: 
kontakt@speednet.pl
www.speednet.pl
Tlf.: + 48 58 7855240
Faks: + 48 58 7855242

Mobile Sales Assistant er et klient-server-program som gjør det mulig å registrere 
bestillinger på Internett ved hjelp av Nokia 9210i Communicator. Klienten er 
installert på kommunikatoren, og serveren er basert på en SQL-server eller Oracle-
database. Med Mobile Sales Assistant kan salgsrepresentanter eksternt registrere 
bestillinger fra kunder direkte i selskapets system for øyeblikkelig realisering. 
Under bestillingsregistreringen har salgsrepresentanter tilgang til kundedata, 
priser og gjeldende aksjenivå, i tillegg til andre data som er tilgjengelige i 
selskapets system. 

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Benoit Dupont - Kylom
25, Rue Pauline Borghèse
92200 Neuilly sur Seine
Frankrike

Figur 19

E-post: 
support@kylom.com
www.kylom.com
Tlf.: +33 1 4745 1119
Faks: +33 1 4745 1133

Med Pocket Folio kan du administrere porteføljen med aksjer og andre 
investeringer på Nokia 9210i Communicator. Pocket Folio holder oversikt over 
detaljene i alle transaksjoner og hver eneste børsnotering, og gjør informasjonen 
tilgjengelige i flere visninger – detaljert eller konsolidert, i tekst eller grafikk. Du 
kan samle inn noteringer og valutakurser via en automatisk Internett-tilkobling og 
oppdatere alle kontoene dine i henhold til dette. Pocket Folio kan installeres på 
engelsk, fransk eller tysk.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
MacCentre Inc.
14 Nikoloyamskaya street, 
109240 Moscow
Russland 

Figur 20

E-post: 
developers@maccentre.ru
www.hpc.ru/9210
Tlf.: +7 095 232-1738 
Faks: +7 095 915-5342 

ElbRUS 9210 er den første komplette kyrilliske lokaliseringspakken for Nokia 9210i 
Communicator. Den integreres sømløst med EPOC OS, noe som lar russisktalende 
9210i-brukere arbeide med sitt morsmål som om det var bygd inn i enheten. Alle 
brukergrensesnittelementer er også oversatt til russisk. 

Med ElbRUS kan du:
• arbeide med dokumenter på både russisk og europeiske språk,
• sende og motta e-post, tekstmeldinger og fakser med kyrilliske tegnsett og
• gå inn på de fleste russiske Internett- og WAP-sidene. 

ElbRUS omfatter: 
• Systemfonter identiske med innebygde fonter, med russiske bokstaver som 

tillegg. 
• Tastaturdriver med angivelse av gjeldende modus (russisk/latin).
• To tastaturutforminger – standard og fonetisk.
• Russiske innstillinger (dato-/tidsformat, valutakode, dag, måned osv.)

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
AAC Global
Tekniikantie 21
FIN-02150 ESPOO
Finland

Figur 21

E-post: 
info@aacglobal.com
www.aacglobal.com
Tlf.: +358 9 4766 7800

AAC Mobile Dictionary er en ordbok for Nokia 9210i Communicator med innhold 
som kan velges av brukeren.

Når du får en lisensnøkkel fra AAC Global, kan du laste ned innhold for ordboken 
fra AAC-portalen, der spesialordlister er tilgjengelig. Du kan deretter oppdatere 
ordboken i kommunikatoren ved hjelp av PC Suite. 

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
M.I.T. Systems
Szt. Gellért tér 3
H-1033 Budapest
Ungarn

Figur 22

E-post: 
info@mitsystems.hu
www.mitsystems.hu
Tlf.: +36 1 209 9288
Faks: +36 1 279 1254

M.I.T. Dictionary er et programrammeverk med tilleggsfiler for ordbokdatabase. 
Filer for ordbokdatabase er nå tilgjengelig i følgende språkpar: engelsk-ungarsk, 
tysk-ungarsk og tysk-engelsk. I tillegg til å slå opp ord, kan du utvide databasen 
ved å legge til nye oppføringer og definisjoner og til og med endre definisjonene 
og eksisterende oppføringer. Du kan kommentere oppføringer og lagre merknadene 
som vanlige tekstdokumenter. M.I.T. Dictionary har konfigurerbare søkevalg.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Yellow Computing
Hanns-Martin-Schleyer-
Strasse 1
D-74177 Bad Friedrichshall
Tyskland

Figur 23

E-post: 
info@yellow.de
www.yellow.de
Tlf.: +49 7136 95110
Faks: + 49 7136 951111

ProLingua Translator er en tysk-engelsk og engelsk-tysk elektronisk ordbok med 
opptil 100 000 ord og uttrykk. Ordforrådet omfatter alt fra dagligdagse fraser til 
spesialisert forretningsspråk.

Ordboken inneholder en omfattende liste over uregelmessige verb og 
grammatikknotater. Den inneholder også fonetiske skript som hjelper til med 
uttalen av fremmedspråket.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Ozicom Communications 
26 Hartow Str.
67630 Tel Aviv
Israel

Figur 24

E-post: 
support@ozicom.co.il
Tlf.: + 972 3 6313135
Faks: + 972 3 7305924

Ozicom Hebrew er en hebraisk lokaliseringspakke for Nokia 9210i Communicator. 
Den inneholder et lokalisert grensesnitt for kommunikatoren, med alle 
dialogbokser, notater og meldinger i standardprogrammene for kommunikatoren, 
oversatt til hebraisk.

Ozicom Hebrew omfatter også støtte for hebraiske Microsoft Office-programmer 
(Word, Excel, PowerPoint og Outlook), og lar deg vise hebraiske Web-sider i tillegg 
til å sende og motta hebraiske e-postmeldinger og fakser. Du kan lese og skrive 
hebraiske dokumenter ved hjelp av enten det engelske eller det hebraiske 
brukergrensesnittet. Ozicom Hebrew er enkelt å avinstallere og installere på nytt, 
slik at du kan bruke det når du trenger det.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
mBrain Software
Bevrijdingsplein 39
2321 BX Leiden
Nederland

Figur 25

E-post: 
info@mbrainsoftware.com
www.mbrainsoftware.com
Tlf.: +31 71528 85 91

PDF+ er et visningsprogram for Adobe Acrobat-filer, også kjent som PDF-filer (PDF 
= Portable Document Format). Ved å bruke PDF+ kan du vise og skrive ut innholdet 
i de fleste PDF-filer, inkludert tekst, linjer og punktgrafikk. 

Med PDF+ kan du søke etter tekststrenger i dokumenter og kopiere valgte 
tekstdeler til andre programmer. Du kan følge bokmerker og koblinger til andre 
sider i et dokument og koblinger til Web-sider hvis du har Web-leseren installert 
på kommunikatoren.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Corporate Keys Ltd.
c/o Flander Oy
Satakunnankatu 18 B
FIN-33210 TAMPERE
Finland

Figur 26

E-post: 
info@corporatekeys.com
www.corporatekeys.com
Tlf.: + 358 3 233 9000
Faks: + 358 3 233 9090

Irma - Infrared Mobile Accessory gjør det mulig å vise PowerPoint-presentasjoner 
uten en bærbar datamaskin, ved hjelp av Nokia 9210i Communicator og trådløs 
teknologi.

Du viser en presentasjon ved hjelp av Irma ved å først konvertere den med 
Windows-programvaren som følger med, og deretter lagre presentasjonen i 
kommunikatoren. Deretter kobler du Irma til en kompatibel dataprojektor eller en 
skjerm, og viser presentasjonen.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Purple Software Limited 
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
England 

Figur 27

E-post: 
info@purplesoftware.com
www.purplesoftware.com
Tlf.: +44 (0)1494 750300
Faks: +44 (0)1494 750301

Oxford Softwork's Checkers fra Purple Software er det klassiske strategibrettspillet 
som har som mål å ta motspillerens brikker ved å hoppe over dem. Spillet kan virke 
enkelt, men er likevel finurlig intrikat. Programmet Oxford Softwork's Checkers, 
basert på en spillmotor med kunstig intelligens i verdensklasse, gir deg muligheten 
til å spille et stimulerende og utfordrende spill mot 9210i eller en person, eller du 
kan velge å se på kommunikatoren når den spiller selv. Programmet tilbyr fire ulike 
spillnivåer fra nybegynner til ekspert. Flere visninger, brikkesett og 
bakgrunnsalternativer gir brukeren mulighet til å tilpasse skjermvisningen. 
Tilleggsfunksjoner gjør at du kan repetere spill, angre trekk og be datamaskinen om 
å foreslå et trekk. De innebygde elektroniske hjelpfilene gir nyttige råd om hvordan 
du kan få mest mulig ut av spillet. Oxford Softwork's Checkers er den perfekte 
partneren for en kvalitetsfylt fritid!

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Purple Software Limited 
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
England 

Figur 28

E-post: 
info@purplesoftware.com
www.purplesoftware.com
Tlf.: +44 (0)1494 750300
Faks: +44 (0)1494 750301

Oxford Softwork's Chess fra Purple Software er et stimulerende og utfordrende 
spill som passer perfekt både for nybegynnere og viderekomne. Det er basert på en 
spillmotor med kunstig intelligens i verdensklasse, som gir deg muligheten til å 
spille mot 9210i, en person, eller du kan velge å se på at kommunikatoren spiller.

Det imponerende visuelle utseendet omfatter både 2D- og 3D-visning, flere 
brettvisninger og flere sett med brikker. Gjorde du et dårlig trekk? Slapp av, du kan 
alltid flytte brikker tilbake og flytte dem om igjen. Funksjonen som gjør at du kan 
lagre og laste inn spill på nytt, gir deg fleksibilitet til å spille hvor som helst og når 
som helst. Hvis du føler at du slipper opp for muligheter, må du ikke glemme at du 
kan be datamaskinen om å foreslå et trekk, og de innebygde elektroniske øvelsene 
gir ytterligere råd om regler, trekk og trekknotasjon. Dette tilbudet fra Oxford 
Softwork's Chess er det optimale valget for strategispillelskere!

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Rage Software PLC
Martins Building
Water Street
High Wycombe
Liverpool L2 3SP
England 

Figur 29

E-post: 
sales@rage.co.uk
www.rage.com
Tlf.: +44 (0) 151 237 2200
Faks: +44 (0) 151 237 2201

Gadget Golf er et 3D-golfspill for Nokia 9210i Communicator. Opptil fire personer 
eller datamaskinkontrollerte spillere kan spille på en enhet. Du kan velge mellom 
tre forskjellige ferdighetsnivåer. Spillet inneholder en komplett 18-hulls golfbane 
og et komplett sett køller, i tillegg til vind- og væreffekter.

De visuelle effektene i spillnivået med fullstendige farger inneholder en detaljert 
golfbane, animerte golfere, strukturert landskap med bunkere, vanngraver, rough 
og områder utenfor banen (out of bounds), omgitt av trær.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Purple Software Limited 
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
England 

Figur 30

E-post: 
info@purplesoftware.com
www.purplesoftware.com
Tlf.: +44 (0)1494 750300
Faks: +44 (0)1494 750301

Reversi er et spill om territorial okkupasjon som omfatter plassering og erobring. 
Spillet tar noen minutter å lære, men et helt liv å mestre, noe som gjør at det passer 
for alle spillere uansett forutsetninger. Reversi inneholder flere visninger og valg 
av brettoppsett og brikkesett.

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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Kontaktinformasjon:
Mobil Ask
Hajogyari Sziget 323.
H-1033 Budapest
Ungarn

Figur 31

E-post: 
company@mobilask.com
www.mobilask.hu
Tlf.: +36 1 430 2360
Faks: +36 1 430 2361

Venter du på flyet? Sitter du i et meningsløst møte? Husker du hvor spennede det 
var å spille torpedo med bestekompisen i timene på skolen? Med Torpedo-spillet 
fra Remek Online kan du kjempe mot 9210i-flåten og føle den samme spenningen 
igjen.

Spillet går ut på at du skal finne og senke 9210i-skipene før du slipper opp for 
skudd. Spillet har tre nivåer: fenrik, kaptein og admiral. På fenriknivå har du 48 
torpedoer du kan bruke til å finne og senke datamaskinens skip med. Når du har 
kommet opp på kapteinnivå, har du 36 torpedoer, mens du på admiralnivå bare har 
24 (det er hardt å være på topp).

Gå til www.softwaremarket.nokia.com for flere programmer.
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