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Nokia Nseries PC Suite
Nokia Nseries PC Suite je zbirka raèunalni¹kih aplikacij, ki 
jih namestite v zdru¾ljiv raèunalnik. Nokia Nseries PC Suite 
zdru¾uje vse aplikacije, ki so na voljo, v posebnem oknu za 
zagon, v katerem jih tudi namestite. S programsko opremo 
Nokia Nseries PC Suite lahko namestite aplikacije v privzeti 
imenik za programe (navadno C:\Program Files\) v 
zdru¾ljivem raèunalniku.

Èe ¾elite uporabljati programsko opremo Nokia Nseries 
PC Suite, potrebujete raèunalnik, ki ima name¹èen 
operacijski sistem Microsoft Windows XP (s paketom 
popravkov SP1 ali SP2) ali Vista in je zdru¾ljiv s 
podatkovnim kablom USB ali opremljen z vmesnikom 
Bluetooth. Namestite razlièico 11 predvajalnika 
Windows Media Player, da zagotovite èim bolj¹e delovanje. 
Zbirko Nokia Nseries PC Suite morate namestiti v zdru¾ljiv 
raèunalnik, da bi jo lahko uporabljali. Veè informacij boste 
na¹li na CD-ju, ki ste ga prejeli z napravo.

Med uporabnimi raèunalni¹kimi aplikacijami na CD-ju so:

Nokia Nseries PC Suite –Sinhronizirajte imenik, koledar, 
opravila in bele¾ke med mobilno napravo in zdru¾ljivim 
upraviteljem osebnih podatkov (PIM), kot sta Microsoft 
Outlook ali Lotus Notes, spletne zaznamke med napravo 
in zdru¾ljivimi brskalniki ter slike in video posnetke med 

napravo in zdru¾ljivimi raèunalniki. Nokia Nseries PC Suite 
podpira tudi druge funkcije.

Content Copier –Izdelajte varnostne kopije podatkov 
v mobilni napravi ali obnovite shranjene podatke iz 
raèunalnika v napravo.

Nokia Music Manager –Ustvarite in razvrstite digitalne 
glasbene datoteke v zdru¾ljivem raèunalniku ter jih 
prenesite v zdru¾ljivo napravo.

Nokia Lifeblog –Aplikacija razvrsti va¹e fotografije, video 
posnetke, zvoke, besedilna in veèpredstavnostna sporoèila 
ter objave v spletnem dnevniku na èasovni seznam, po 
katerem lahko brskate, i¹èete, dajete predmete v 
souporabo, jih objavljate in varnostno kopirate. Lifeblog 
vsebuje aplikaciji Nokia Lifeblog PC in Nokia Lifeblog 
mobile, ki vam omogoèata po¹iljanje ali objavljanje vsebin, 
tako da jih lahko vidijo tudi drugi.

Update manager –Od Nokiinega stre¾nika prejemajte 
samodejna obvestila o novih razlièicah programske 
opreme Nokia Nseries PC Suite, ki jih lahko nalo¾ite in 
namestite v raèunalnik.

One Touch Access –Uporabite mobilno napravo kot 
modem za vzpostavitev omre¾ne povezave.
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Dodatne informacije
Za nadaljnje informacije o uporabi programske opreme 
Nokia Nseries PC Suite odprite vgrajeno pomoè ali obi¹èite 
spletne strani za podporo na naslovu www.nokia.com.


