
Pøíruèka Doplòkové 
aplikace93

55
87

3
Is

su
e 

2 
CS

Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských
pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" (“Nokia User’s Guides Terms and Conditions, 7th
June, 1998”.)



Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved. 

Copyright © 2000-2003 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.
Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je 
povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia.
Nokia, Nokia Connecting People, Bounce a Triple Pop jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 
Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy 
spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù.
Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných 
v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení.
Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, 
následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem.
Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani 
obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, 
pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez 
pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost.
Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia. 

Návod k pou ití, o¹etøování a údr¾bì a dùle¾itá
bezpeènostní upozornìní najdete v u¾ivatelské
pøíruèce k výrobku.

¾



Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

Obsah
Doplòkové aplikace ...................................................................1

RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator .........................................2
Code Vault ................................................................................................................3
Citrix ICA ...................................................................................................................4
F-Secure Anti-Virus................................................................................................5
F-Secure FileCrypto................................................................................................6
F-Secure SSH ...........................................................................................................7
Backup .......................................................................................................................8
Tarantella Enterprise 3 ..........................................................................................9
M.I.T. Remapper.......................................................................................................10
Remote Control for Nokia 9210i ........................................................................11
ZIP-manager.............................................................................................................12
Aplikace RealOne Player .......................................................................................13
Flash Player...............................................................................................................14
Prùvodce EBM (Mobile Evidence-Based Medicine).......................................15
TomTom CityMaps ..................................................................................................16
TomTom RoutePlanner ..........................................................................................17
Plan6...........................................................................................................................18
Mobile Sales Assistant ..........................................................................................19



Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

Pocket Folio.............................................................................................................. 20
ElbRUS 9210 ............................................................................................................ 21
AAC Mobile Dictionary.......................................................................................... 22
M.I.T. Dictionary...................................................................................................... 23
Pro’Lingua Translator............................................................................................. 24
Ozicom Hebrew....................................................................................................... 25
PDF+........................................................................................................................... 26
Irma - the Infrared Mobile Accessory............................................................... 27
Checkers .................................................................................................................... 28
Chess .......................................................................................................................... 29
Gadget Golf .............................................................................................................. 30
Reversi ....................................................................................................................... 31
Torpedo...................................................................................................................... 32



Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

1

Do
pl

òk
ov

é 
ap

lik
ac

e1. Doplòkové aplikace
Tip: Informace o 

dostupných doplòkových 
aplikacích pro Nokia 9210i 
Communicator naleznete 
rovnì¾ na stránkách slu¾by 
Nokia Software Market na 
adrese 
www.softwaremarket.nokia.
com

Tato pøíruèka obsahuje základní informace o aplikacích dostupných pro pøístroj 
Nokia 9210i Communicator, které splnily certifikaèní proces definovaný 
spoleèností Nokia. 

V¹echny zde uvedené aplikace pro¹ly programem Nokia OK, urèeným vývojáøùm 
softwaru pro pøístroj Nokia 9210i Communicator. 

Program Nokia OK zahrnuje testování softwaru v nezávislé testovací laboratoøi.

Po úspì¹ném dokonèení testù je software opatøen digitálním podpisem. To 
znamená, ¾e pøístroj Nokia 9210i Communicator bude indikovat, ¾e zdroj pùvodu 
této aplikace je známý.

Poznámka: Pokud instalaèní soubor neobsahuje digitální podpis Nokia, bude 
u¾ivatel dotázán, zda chce tuto aplikaci instalovat na vlastní 
nebezpeèí.

Tip: Nejnovìj¹í informace 
o softwaru schváleném 
spoleèností Nokia naleznete 
na adrese www.nokia.com/
mobilecity/index.html.

Instalujete-li software, který pro¹el programem Nokia OK, mù¾ete si být jisti 
pùvodcem a kvalitou softwaru.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Communicator
Kontaktní informace:
RSA Security
RSA House 
Western Road 
Bracknell 
Berkshire RG12 1RT 
Velká Británie

Obrázek 1

Adresa el. po¹ty: 
euro.info@rsasecurity.com 
www.rsasecurity.com
Tel: +44 1344 781 000 
Fax: +44 1344 781 004

RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator je autentifikaèní systém, který 
umo¾òuje bezpeèný pøístup do sítí a na stránky Internetu.

Autentifikace je zalo¾ena na dvou faktorech - jeden znáte (heslo nebo PIN kód) a 
druhý máte (autentifikátor RSA SecurID). Autentifikátor generuje ka¾dých ¹edesát 
sekund jedineèný, nepøedvídatelný kód. Tato kombinace PIN kódu u¾ivatele a 
aktuálního autentifikaèního kódu je platná pro Va¹e osobní pou¾ití v dobì, kdy je 
Va¹e autentifikace vy¾adována. 

RSA Secur ID a pokyny pro jeho pou¾ití naleznete na CD-ROMu dodaném 
v prodejním balení pøístroje Nokia 9210i Communicator.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
Paragon Software GmbH
Pearl Str. 1
D-79426 Buggingen
Nìmecko

Obrázek 2

Adresa el. po¹ty: 
info@epocware.com
www.epocware.com
Tel: +49 173318

Code Vault je program pro bezpeènou správu informací na jednom místì.

S aplikací Code Vault mù¾ete uchovávat privátní informace, jako napø. hesla, èísla 
kreditních karet a úètù pro online obchodování, a uchovávat je v jediné, heslem 
chránìné kódované databázi.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
Citrix Systems
www.citrix.com

Obrázek 3

Citrix Systems, Inc. je pøední svìtový výrobce serverových aplikací a souvisejících 
slu¾eb, které nabízejí organizacím mo¾nost spou¹tìt libovolné aplikace na 
kterémkoli pøipojeném pøístroji.

Citrix ICA virtuálnì roz¹iøuje dosah aplikací pro Windows a UNIX pro jakýkoli 
pøístroj u klienta, vèetnì bezdrátových informaèních pøístrojù a mobilních 
komunikaèních pøístrojù. Citrix poskytuje vysoký výkon pro v¹echny kabelovì i 
bezdrátovì pøipojené pøístroje tím, ¾e se tyto aplikace spustí na ústøedním serveru 
a na pøístroji se jako na terminálu pouze zobrazí displej u¾ivatelského rozhraní. 

Proto¾e je pro spou¹tìní nejnovìj¹ích aplikací mo¾né pou¾ít stávající pøístroje i 
infrastrukturu sítì a administrace se provádí na jednom bodì, Citrix tak 
podnikovým korporacím velmi výraznì sni¾uje náklady.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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eF-Secure Anti-Virus
Kontaktní informace:
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinky
Finsko

Obrázek 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 pro komunikátor série Nokia 9200 je antivirová aplikace, která 
spolu se slu¾bou aktualizace databáze virù zaji¹»uje plnì automatickou ochranu 
pøed viry a ¹kodlivým obsahem ve v¹ech typech souborù. V¹echny soubory jsou 
automaticky zkontrolovány pøi ukládání, kopírování, naèítání, synchronizování 
nebo jiném modifikování. Kontrolovány jsou i soubory na pamì»ových kartách. 
F-Secure Anti-Virus podporuje nìkolik snadných metod aktualizování databáze 
virù. Databáze virù lze ze vzdáleného serveru naèítat automaticky nebo manuálnì.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinky
Finsko

Obrázek 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 pro komunikátor série Nokia 9200 je aplikace, která 
automaticky v¹echny soubory pøed ulo¾ením zakóduje a pøed dal¹ím otevøením je 
opìt dekóduje. Dùvìrné dokumenty, údaje z kalendáøe, zprávy el. po¹ty a ostatní 
osobní soubory tak zùstávají v bezpeèí, i kdy¾ k pøístroji získají pøístup neoprávnìné 
osoby. Soubory jsou zakódovány pomocí silného, 128-bitového AES algoritmu.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinky
Finsko

Obrázek 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 pro komunikátor série Nokia 9200 zaji¹»uje bezpeèný pøístup 
k Internetu v mobilním prostøedí. Je zalo¾en na tradièním klient-server modelu. F-
Secure SSH umo¾òuje vzdálený pøístup k aplikacím tøetích výrobcù, jako napø. el. 
po¹tì nebo Intranetu, bez obavy o bezpeènost. Mù¾ete jej rovnì¾ pou¾ít pro 
bezpeènou vzdálenou správu sí»ových serverù. F-Secure SSH zaslepuje v¹echny 
bezpeènostní díry ve vzdáleném pøístupu k Internetu. Zaji¹»uje automatické 
kódování pøenosu, ochranu integrity dat a autentifikaci na obou koncích spojení. 
Pro zvý¹ení výkonu sítì obsahuje F-Secure SSH komprimaci datového pøenosu.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
Nokia Software Market
www.softwaremarket.nokia.
com

Obrázek 7

Aplikace Backup roz¹iøuje mo¾nosti pøístroje Nokia 9210i Communicator o funkci 
automatického zálohování dat komunikátoru na pamì»ovou kartu. Umo¾òuje 
zachovávat nìkolik zálohových kopií Va¹ich dat. Proces zálohování lze spustit buï 
manuálnì nebo automaticky ve zvolený èas. Mù¾ete rovnì¾ definovat frekvenci 
zálohování a èasový plán a dále zvolit zálohovaná data (v¹echna data, aplikace, 
kalendáø, kontakty, dokumenty nebo zprávy). Podle potøeby pak mù¾ete 
zálohovaná data obnovit.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
Tarantella
www.tarantella.com

Obrázek 8

Software Tarantella® Enterprise 3 poskytuje u¾ivatelùm pøístroje Nokia 9210i 
Communicator bezdrátový pøístup ke v¹em podnikovým aplikacím spu¹tìným na 
serverech UNIX, Microsoft Windows nebo Mainframe. Tarantella Enterprise 3 
funguje jako bezdrátová brána pro existující aplikace a slu¾by, a poskytuje 
elegantní a rychlé bezdrátové øe¹ení, které nevy¾aduje úpravy, konfigurování nebo 
støídání aplikaèních serverù. 

Software Tarantella Enterprise 3 je první neintruzivní aplikace a øe¹ení pro 
centralizaci dat. Zjednodu¹uje správu, sni¾uje náklady na infrastrukturu a nabízí 
okam¾ité zvý¹ení produktivity. 

Pomocí softwaru Tarantella mohou u¾ivatelé vzdálenì pøistupovat k aplikacím 
z jejich pøístroje Nokia 9210i Communicator nebo z jiného pøístroje klienta (od 
nejjednodu¹¹ího klienta a¾ po nejvýkonnìj¹í PC). 

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
M.I.T. Systems
Szt. Gellért tér 3
H-1111 Budape¹»
Maïarsko

Obrázek 9

Adresa el. po¹ty: 
info@mitsystems.hu
www.mitsystems.hu
Tel: +36 1 209 9288
Fax: +36 1 279 1254

M.I.T. Remapper je program, který umo¾òuje uzpùsobit rozlo¾ení klávesnice 
komunikátoru.

S aplikací Remapper mù¾ete definovat a ulo¾it vlastní rozlo¾ení klávesnice, které 
bude vyhovovat stylu psaní a nastavenému jazyku. Mù¾ete napøíklad definovat 
psaní znakù s akcenty stisknutím tlaèítka bez stisknutí pøepínaèe nebo psaní èasto 
pou¾ívaných zkratek.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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eRemote Control for Nokia 9210i
Kontaktní informace:
Bitween s.r.l
Via Biancardi, 2
20149 Milan
Itálie

Obrázek 10

Adresa el. po¹ty: 
bitween@bitween.com
www.bitween.com
Tel: +39 0243911470
Fax: +39 0243988467

S aplikací Remote Control for Nokia 9210i si zajistíte úplný mobilní pøístup 
k Va¹emu PC pomocí pøístroje Nokia 9210i Communicator. Nokia 9210i 
Communicator pøipojíte pøes Internet k PC, na kterém pak mù¾ete napøíklad 
vyhledávat informace, upravovat dokumenty, zobrazovat soubory nebo èíst zprávy 
el. po¹ty. Tato aplikace zaji¹»uje úplné øízení my¹i a klávesnice. Aplikace Remote 
Control for Nokia 9210i je urèena pro u¾ivatele, kteøí èasto cestují, ale vy¾adují 
pøístup ke svému PC bez ohledu na svou aktuální polohu.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
Paragon Software GmbH
Pearl Str. 1
D-79426 Buggingen
Nìmecko

Obrázek 11

Adresa el. po¹ty: 
info@epocware.com
www.epocware.com
Tel: +49 173318

Zip Manager je nejvýkonnìj¹í a snadno pou¾itelný program pro komprimaci 
souborù pro pøístroj Nokia 9210i Communicator. Pomocí softwaru Zip manager 
mù¾ete pracovat se soubory Zip mnohem pohodlnìji. Jestli¾e jste je¹tì s archivy Zip 
nepracovali, prùvodce Vás krok za krokem provede v¹emi bì¾nými úkoly, které se 
k souborùm Zip vztahují. 

Pomocí softwaru Zip Manager mù¾ete:
• Dekomprimovat pøílohy el. po¹ty ve formátu Zip
• Dekomprimovat soubory ve formátu Zip získané z Internetu
• Vytvoøit vlastní archivy
• Zkomprimovat soubory a odeslat je el. po¹tou
• Archivovat nepou¾ívané soubory a aplikace pro zvìt¹ení místa v pamìti (a¾ o 

75%)
• Zálohovat data pomocí komprese. 

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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eAplikace RealOne Player
Kontaktní informace:
RealNetworks 
www.realnetworks.com

Obrázek 12

RealOne Player umo¾òuje pøehrávání zvukových a video souborù ve formátu 
RealAudio a RealVideo ve Va¹em pøístroji Nokia 9210i Communicator. Mù¾ete je 
buï naèíst do komunikátoru z kompatibilního PC jako celé soubory a ty pak 
pøehrát, nebo mù¾ete pøehrávat soubory streamované z bezdrátové sítì.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
Macromedia 
www.macromedia.com 

Obrázek 13

Aplikace Flash Player podporuje obsah Macromedia Flash, co¾ je velmi roz¹íøená 
technologie pro interaktivní pøenos multimediálních informací. Nyní tedy mù¾ete 
vyu¾ívat Macromedia Flash animace nebo dokonce i hry pøímo na svém 
komunikátoru. Plus budete mít mo¾nost zobrazovat prezentace, obsah e-learning 
prostøedí nebo personální aplikace, a to kdykoli a kdekoli.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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ePrùvodce EBM (Mobile Evidence-Based 
Medicine)

Kontaktní informace:
Duodecim Medical 
Publications Ltd
www.ebm-guidelines.com 

Obrázek 14

Prùvodce EBM (Mobile Evidence-Based Medicine) je databáze obsahující více ne¾ 
900 èlánkù o nejvýznamnìj¹ích nemocích. Doporuèení pro individuální léèbu jsou 
dokládána souhrnem vysoce systematicky provádìných posudkù. Ke èlánkùm je 
pøipojeno mnoho vysoce kvalitních dermatologických snímkù. Tento Prùvodce 
lékaøùm poskytuje snadný a rychlý pøístup k aktualizovaným a spolehlivým 
medicínským informacím, kdykoli a kdekoli je to tøeba. Struèné texty jsou na 
displeji komunikátoru Nokia dobøe èitelné. Vyhledávací program a základní 
databáze jsou ulo¾eny na pamì»ové kartì.

Aktualizace mobilního Prùvodce EBM je provádìna velmi èasto. Spolupráce se 
spoleèností Update Software (UK), vydavatelem Cochrane Library, zaruèuje 
mezinárodnì platné a vysoce kvalitní doklady kódovaných léèebných doporuèení. 
Základní kódování databáze umo¾òuje obecné pou¾ití obsahu pomocí definic.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
TomTom
Spuistraat 112-114 I
1012 VA Amsterdam
Nizozemí

Obrázek 15

Adresa el. po¹ty: 
info@tomtom.com 
www.tomtom.com
Tel: +31 (0)20 4469 469
Fax: +31 (0)20 4469 496

TomTom CityMaps je aplikace poskytující mapu mìst a mo¾nost plánování trasy na 
komunikátorech série Nokia 9200. Umí perfektnì vyhledat nejlep¹í cestu ve mìstì. 
Pomocí detailních a pøesných map mù¾ete najít svou cestu pøibli¾nì ve 200 000 
evropských mìstech. Mù¾ete napøíklad získat informace o jednosmìrném provozu, 
vy¾ádat si cestu, která se vyhne známým dopravnì kritickým místùm, nebo zobrazit 
cesty pro pì¹í. A» pùjdete pì¹ky, pojedete vozem nebo autobusem, aplikace 
TomTom CityMaps bude Va¹ím osobním navigátorem po celé Evropì.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
TomTom
Spuistraat 112-114 I
1012 VA Amsterdam
Nizozemí

Obrázek 16

Adresa el. po¹ty: 
info@tomtom.com 
www.tomtom.com
Tel: +31 (0)20 4469 469
Fax: +31 (0)20 4469 496

TomTom RoutePlanner je aplikace poskytující mapu komunikací a mo¾nost 
plánování trasy na komunikátorech série Nokia 9200. S aplikací TomTom 
RoutePlanner naleznete správnou trasu ve v¹ech hlavních Evropských zemích a 
státech USA. Aplikace Vám uká¾e hlavní sí» komunikací v rùzných mìøítkách 
zobrazení a vyhledá nejlep¹í zpùsob, jak se dostat z jednoho mìsta do druhého. 
Pokud pøipojíte pøijímaè GPS, uvidíte na mapì svou pøesnou polohu.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
Twiddlebit Software
23 Worcester Avenue
Hardwick, Cambridge
CB3 7XG
Velká Británie

Obrázek 17

Adresa el. po¹ty: 
info@twiddlebit.com
www.twiddlebit.com

Plan6 je plánovací aplikace kompatibilní s aplikací Microsoft Project pro 
komunikátor série Nokia 9200. Mù¾ete ji pou¾ít jako samostatný nástroj pro 
plánování projektù nebo ve spojení s aplikací Microsoft Project. Plan6 umo¾òuje 
vytváøet poèáteèní projekt, upravovat projekt a sledovat jeho prùbìh. Plány 
projektù vytvoøené v aplikaci Microsoft Project na PC je mo¾né vzít z kanceláøe a 
aktualizovat i na cestì. Po návratu do kanceláøe lze takovýto plán projektu pøenést 
zpìt do PC.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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eMobile Sales Assistant
Kontaktní informace:
Speed Sp. z o.o.
ul. Energetykow 5
81-184 Gdynia
Polsko

Obrázek 18

Adresa el. po¹ty: 
kontakt@speednet.pl
www.speednet.pl
Tel: + 48 58 7855240
Fax: + 48 58 7855242

Mobile Sales Assistant je aplikace typu klient-server, která umo¾òuje online 
registraci objednávek provedených pøístrojem Nokia 9210i Communicator. Klient 
je instalován v komunikátoru a server je zalo¾en na SQL serveru nebo databázi 
Oracle. S aplikací Mobile Sales Assistant mohou obchodní zástupci vzdálenì 
organizovat objednávky svých klientù ve firemním systému. V prùbìhu registrace 
objednávek mají obchodní zástupci pøístup k datùm klienta, cenám, aktuálnímu 
stavu skladu nebo jiným informacím z firemního systému. 

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
Benoit Dupont - Kylom
25, Rue Pauline Borghèse
92200 Neuilly sur Seine
Francie

Obrázek 19

Adresa el. po¹ty: 
support@kylom.com
www.kylom.com
Tel: +33 1 4745 1119
Fax: +33 1 4745 1133

Pomocí aplikace Pocket Folio mù¾ete prostøednictvím pøístroje Nokia 9210i 
Communicator spravovat portfolio svých akcií a dal¹ích investic. Pocket Folio 
udr¾uje pøehled v detailech v¹ech transakcí a denních kurzovních záznamech. 
Umo¾òuje jejich zobrazení nìkolika zpùsoby - detailnì nebo struènì, v textové 
nebo grafické podobì. Ve¹keré potøebné informace (napø. kurzy a ceny akcií) je 
mo¾né získávat pøes Internet a podle nich pak upravovat v¹echny vlastní úèty. 
Pocket Folio je mo¾né nainstalovat v angliètinì, francouz¹tinì nebo nìmèinì.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
MacCentre Inc.
14 Nikoloyamskaya street, 
109240 Moscow
Rusko

Obrázek 20

El. po¹ta 
developers@maccentre.ru
www.hpc.ru/9210
Tel: +7 095 232-1738 
Fax: +7 095 915-5342 

ElbRUS 9210 je první úplný lokalizaèní kit podporující cyrilici v pøístroji Nokia 
9210i Communicator. Je dokonale integrován do operaèního systému EPOC a 
umo¾òuje rusky hovoøícím u¾ivatelùm 9210i pracovat v jejich nativním jazyce, jako 
by byl vestavìn pøímo do pøístroje. V¹echny polo¾ky u¾ivatelského rozhraní jsou 
rovnì¾ pøelo¾eny do ru¹tiny. 

S aplikací ElbRUS mù¾ete:
• pracovat na dokumentech v ruském jazyce nebo evropských jazycích.
• posílat a pøijímat el. po¹tu, SMS nebo faxy, které obsahují cyrilici.
• procházet po WAP a WWW stránkách, obsahujících ru¹tinu. 

ElbRUS obsahuje: 
• Systémové písmo identické s vestavìným, které v¹ak navíc obsahuje ruské 

znaky. 
• Ovladaè klávesnice s indikací pou¾ívaného re¾imu (ru¹tina/latinka).
• Dvì rozlo¾ení klávesnice - standardní a fonetické.
• Místní nastavení pro Rusko (formát data a èasu, mìny, názvù dní, mìsícù atd.)

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
AAC Global
Tekniikantie 21
FIN-02150 ESPOO
Finsko

Obrázek 21

Adresa el. po¹ty: 
info@aacglobal.com
www.aacglobal.com
Tel: +358 9 4766 7800

AAC Mobile Dictionary je slovník pro Nokia 9210i Communicator, jeho¾ obsah 
mù¾e volit sám u¾ivatel.

Po obdr¾ení licenèního klíèe od spoleènosti AAC Global mù¾ete naèíst obsah 
slovníku z portálu AAC. Poté mù¾ete slovník v komunikátoru aktualizovat pomocí 
aplikace PC Suite. 

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.



Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

23

Do
pl

òk
ov

é 
ap

lik
ac

eM.I.T. Dictionary
Kontaktní informace:
M.I.T. Systems
Szt. Gellért tér 3
H-1111 Budape¹»
Maïarsko

Obrázek 22

Adresa el. po¹ty: 
info@mitsystems.hu
www.mitsystems.hu
Tel: +36 1 209 9288
Fax: +36 1 279 1254

M.I.T. Dictionary je aplikace umo¾òující práci s doplòkovými databázovými 
slovníkovými soubory. Mezi dostupné databázové slovníkové soubory nyní patøí 
tyto jazykové páry: angliètina-maïar¹tina, nìmèina-maïar¹tina a nìmèina-
angliètina. Kromì samotného vyhledávání slov umo¾òuje databáze roz¹iøování o 
nové záznamy a definice nebo dokonce upravování ji¾ existujících definicí a 
záznamù. K záznamùm mù¾ete pøidávat poznámky a poté tyto poznámky ukládat 
jako bì¾né textové dokumenty. M.I.T. Dictionary má nastavitelné mo¾nosti hledání.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
Yellow Computing
Hanns-Martin-Schleyer-
Strasse 1
D-74177 Bad Friedrichshall
Nìmecko

Obrázek 23

Adresa el. po¹ty: 
info@yellow.de
www.yellow.de
Tel: +49 7136 95110
Fax: + 49 7136 951111

ProLingua Translator je nìmecko-anglický a anglicko-nìmecký elektronický 
slovník, který obsahuje více ne¾ 100000 slov a hesel. Naleznete v nìm termíny od 
hovorového jazyka a¾ po odborné výrazy.

Ve slovníku naleznete rovnì¾ obsáhlý seznam nepravidelných sloves a 
gramatických poznámek. Umo¾òuje i poslech správné výslovnosti.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
Ozicom Communications 
26 Hartow Str.
67630 Tel Aviv
Izrael

Obrázek 24

Adresa el. po¹ty: 
support@ozicom.co.il
Tel: + 972 3 6313135
Fax: + 972 3 7305924

Ozicom Hebrew je hebrejské lokalizované prostøedí pro Nokia 9210i 
Communicator. Poskytuje lokalizované u¾ivatelské prostøedí komunikátoru, se 
v¹emi dialogy, poznámkami a zprávami standardních aplikací komunikátoru, 
pøelo¾ené do hebrej¹tiny.

Ozicom Hebrew rovnì¾ obsahuje podporu pro aplikace Microsoft Office 
v hebrej¹tinì (Word, Excel, PowerPoint a Outlook) a umo¾òuje zobrazování 
Webových stránek v hebrej¹tinì nebo odesílání a pøijímání zpráv el. po¹ty a faxù 
v hebrej¹tinì. Psát a èíst hebrejské dokumenty mù¾ete buï v anglickém nebo 
hebrejském u¾ivatelském rozhraní. Aplikace Ozicom Hebrew se snadno nainstaluje 
i odinstaluje, tak¾e je ji mo¾né pou¾ívat podle potøeby.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
mBrain Software
Bevrijdingsplein 39
2321 BX Leiden
Nizozemí

Obrázek 25

Adresa el. po¹ty: 
info@mbrainsoftware.com
www.mbrainsoftware.com
Tel: +31 71528 85 91

PDF+ umo¾òuje prohlí¾ení souborù aplikace Adobe Acrobat, které jsou známé jako 
soubory PDF (Portable Document Format). Pomocí PDF+ mù¾ete zobrazit a 
vytisknout obsah vìt¹iny PDF souborù obsahujících text, grafiky a bitmapy. 

PDF+ umo¾òuje vyhledávat v dokumentech øetìzce znakù a kopírovat èásti textu 
do jiných aplikací. Mù¾ete pou¾ívat zálo¾ky a odkazy na jiné stránky a pokud máte 
v komunikátoru nainstalován Internetový prohlí¾eè, mù¾ete pou¾ívat i odkazy na 
Internetové stránky.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.



Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

27

Do
pl

òk
ov

é 
ap

lik
ac

eIrma - the Infrared Mobile Accessory
Kontaktní informace:
Corporate Keys Ltd.
c/o Flander Oy
Satakunnankatu 18 B
FIN-33210 Tampere
Finsko

Obrázek 26

Adresa el. po¹ty: 
info@corporatekeys.com
www.corporatekeys.com
Tel: + 358 3 233 9000
Fax: + 358 3 233 9090

Irma - the Infrared Mobile Accessory umo¾òuje pomocí bezdrátového pøipojení 
pøístroje Nokia 9210i Communicator zobrazovat prezentace PowerPoint. Není 
nutné pøipojovat poèítaè.

Chcete-li zobrazit prezentaci pomocí zaøízení Irma, musíte ji nejprve zkonvertovat 
v aplikaci pro Windows (je souèástí dodávky) a poté prezentaci ulo¾it do 
komunikátoru. Poté pøipojte zaøízení Irma ke kompatibilnímu datovému projektoru 
nebo monitoru a mù¾ete pøedvést svou prezentaci.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
 Purple Software Limited 
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
Anglie

Obrázek 27

Adresa el. po¹ty: 
info@purplesoftware.com
www.purplesoftware.com
Tel: +44 (0)1494 750300
Fax: +44 (0)1494 750301

Hra Oxford Softwork's Checkers, kterou Vám pøiná¹í firma Purple Software, je 
klasická strategická stolní hra, jejím úèelem je pøeskoèit vlastním kamenem kámen 
protihráèe, a tím jej zajmout. Tato hra je na první pohled velmi snadná, ale ve 
skuteènosti je plná nástrah. Aplikace Oxford Softwork's Checkers je zalo¾ena na 
prvotøídním enginu umìlé inteligence této hry, která umo¾òuje hrát proti 
komunikátoru, skuteèným protihráèùm nebo sledovat komunikátor, jak hraje sám. 
Aplikace nabízí ètyøi rùzné úrovnì obtí¾nosti v rozsahu od zaèáteèníka po experta. 
Nìkolik druhù zobrazení, sad figur a pozadí umo¾òuje u¾ivateli uzpùsobit si vzhled 
obrazovky podle svých pøedstav. Mezi dal¹í funkce hry patøí pøehrání hry, vrácení 
tahu zpìt a vy¾ádání nápovìdy od poèítaèe. Vestavìná online nápovìda poskytuje 
informace o tom, jak nejlépe vyu¾ít v¹echny funkce hry. Oxford Softwork's 
Checkers je perfektní spoleèník pro kvalitnì strávený èas!

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
 Purple Software Limited 
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
Anglie

Obrázek 28

Adresa el. po¹ty: 
info@purplesoftware.com
www.purplesoftware.com
Tel: +44 (0)1494 750300
Fax: +44 (0)1494 750301

Hra Oxford Softwork's Chess, kterou Vám pøiná¹í firma Purple Software, je ¹achová 
hra perfektnì pøizpùsobená pro zaèáteèníky i pokroèilé. Je zalo¾ena na prvotøídním 
enginu umìlé inteligence této hry, která umo¾òuje hrát proti komunikátoru, 
skuteèným protihráèùm nebo sledovat komunikátor, jak hraje sám.

Pùsobivý vzhled umo¾òuje 2D i 3D zobrazení, volbu z nìkolika vzorù ¹achovnice a 
nìkolika sad figur. Uèinili jste ¹patný tah? Netrapte se, v¾dy máte mo¾nost vrátit 
tah zpìt a pøehrát jednotlivé tahy. Ulo¾ení a naètení hry usnadòuje hraní hry 
kdykoli a kdekoli. Pokud Vás nenapadá ¾ádný dal¹í tah, nezapomeòte, ¾e máte stále 
je¹tì k dispozici nápovìdu poèítaèe. Vestavìná online nápovìda dále poskytuje 
informace o pravidlech, tazích a symbolech tahù. Hra firmy Oxford Softwork's 
Chess je prostì jednièkou mezi strategickými hrami!

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
Rage Software PLC
Martins Building
Water Street
High Wycombe
Liverpool L2 3SP
Anglie

Obrázek 29

Adresa el. po¹ty: 
sales@rage.co.uk
www.rage.com
Tel: +44 (0) 151 237 2200
Fax: +44 (0) 151 237 2201

Gadget Golf je 3D hra pro Nokia 9210i Communicator. Na jednom pøístroji mohou 
hrát a¾ ètyøi hráèi (ovládaní osobami nebo poèítaèem). Mù¾ete volit ze tøí rùzných 
úrovní obtí¾nosti. K dispozici je 18 jamek, sada v¹ech holí a mo¾nost nastavení 
vlivu poèasí (napø. vítr).

Vizuální efekty plnì barevného prostøedí hry zahrnují detailní zobrazení hrací 
plochy, animovaného hráèe, propracované pozadí, vodní plochy a stromy lemující 
høi¹tì.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
 Purple Software Limited 
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
Anglie

Obrázek 30

Adresa el. po¹ty: 
info@purplesoftware.com
www.purplesoftware.com
Tel: +44 (0)1494 750300
Fax: +44 (0)1494 750301

Reversi je stolní hra pro dva hráèe, kteøí se sna¾í vzájemnì zajmout co nejvìt¹í èást 
plochy a zároveò soupeøi zabránit v dal¹ím pohybu. Pochopení pravidel zabere pár 
minut, ale k mistrovství se mù¾ete propracovávat celý ¾ivot. Hra je vhodná pro 
v¹echny hráèe bez rozdílu. V této høe je k dispozici øada pohledù na hrací plochu a 
mo¾nost volby hracích ploch a sad hracích figur.

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com.
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Kontaktní informace:
Mobil Ask
Hajogyari Sziget 323.
H-1033 Budape¹»
Maïarsko

Obrázek 31

Adresa el. po¹ty: 
company@mobilask.com
www.mobilask.hu
Tel: +36 1 430 2360
Fax: +36 1 430 2361

Èekáte na letadlo? Sedíte na nesmyslném, dvouhodinovém jednání? Vzpomínáte si, 
jak bylo ú¾asné zahrát si pøi vyuèování se spolu¾ákem námoøní bitvu? Se hrou 
Torpedo od spoleènosti Remek Online si mù¾ete zahrát proti Va¹emu pøístroji Nokia 
9210i Communicator.

Úèelem hry je najít a potopit v¹echny lodì protihráèe døív, ne¾ Vám dojde munice. 
Hra má tøi úrovnì obtí¾nosti: ensign, captain a admiral. V úrovni "ensign" mù¾ete 
pro vyhledání a potopení lodí protihráèe pou¾ít 48 torpéd. V úrovni "captain" máte 
36 torpéd a v úrovni "admiral" ji¾ pouze 24 (být na vrcholu není nikdy snadné).

Dal¹í aplikace naleznete na adrese www.softwaremarket.nokia.com. 


