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er1. Tilføjelsesprogrammer
Tip! Yderligere 

oplysninger om 
tilføjelsesprogrammer, der 
er tilgængelige til Nokia 
9210i Communicator, finder 
du på Nokia Software 
Market på adressen 
www.softwaremarket.nokia.
com

Denne vejledning indeholder en introduktion til de programmer, der er 
tilgængelige til Nokia 9210i Communicator, og som opfylder Nokias 
certificeringskrav. 

De programmer, der beskrives i denne vejledning, har været gennem 
testprogrammet Nokia OK, som bruges til tredjepartssoftware til Nokia 9210i 
Communicator. 

Testprogrammet Nokia OK omfatter test af softwaren af et uafhængigt testfirma.

Når softwaren er blevet godkendt, signeres den digitalt. Det betyder, at 
Nokia 9210i Communicator derefter angiver, at den kender kilden til det 
installerede program.

Tip! Du kan få 
opdaterede oplysninger om 
software, der er godkendt af 
Nokia, på adressen 
www.nokia.com/mobilecity/
index.html

Bemærk! Hvis installationsfilen ikke indeholder en digital signatur, der er 
godkendt af Nokia, bliver du spurgt, om du vil installere programmet 
på eget ansvar.

Hvis du installerer software, som er godkendt af programmet Nokia OK, kan stole 
på oprindelsen og kvaliteten af den pågældende software.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Communicator
Kontaktoplysninger:
RSA Security
RSA House
Western Road
Bracknell
Berkshire RG12 1RT
UK

Figur 1

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

RSA Secur ID til Nokia 9210 Communicator er en dobbeltgodkendelsesløsning, som 
giver dig sikker adgang til netværk og Websteder.

Godkendelsen er baseret på noget, du kender (en adgangskode eller en PIN-kode), 
og noget du har (en RSA SecurID-godkendelseskomponent). 
Godkendelseskomponenten opretter en entydig, uforudsigelig adgangskode én 
gang i minuttet. Denne kombination af bruger-PIN-kode og aktuel 
godkendelseskode er kun gyldig for dig i det øjeblik, du skal godkendes som bruger. 

RSA Secur ID og brugervejledningen findes på cd-rom'en i pakken med Nokia 9210i 
Communicator.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Paragon Software GmbH
Pearl Str. 1
D-79426 Buggingen
Tyskland

Figur 2

E-mail-adresse: 
info@epocware.com
www.epocware.com
Tlf.: +49 17331

Code Vault er et program, som muliggør sikker håndtering af oplysninger ét sted. 
Med Code Vault er det muligt at gemme og sikre følsomme oplysninger, f.eks. 
adgangskoder, kreditkortnumre og onlinehandelskonti, i én database, der er 
krypteret og beskyttet med en adgangskode.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Citrix Systems
www.citrix.com

Figur 3

Citrix Systems, Inc. er global markedsleder inden for programserversoftware og 
tjenester, der giver virksomheder mulighed for at afvikle et hvilket som helst 
program på en hvilken som helst enhed via en hvilken som helst forbindelse. 

Citrix udvider rækkevidden for Windows- og UNIX-programmer til stort set alle 
klientenheder, herunder trådløse kommunikationsapparater og mobile 
kommunikationsenheder. Ved at afvikle programmerne på en central serverfarm og 
kun vise skærmen på enheden sikrer Citrix, at der leveres høj ydelse på alle 
forbindelser – uanset om det drejer sig om kabelforbindelser eller trådløse 
forbindelser. 

Via et enkelt administrationspunkt og mulighed for brug af eksisterende enheder 
og netværksinfrastruktur til kørsel af de seneste programmer gør Citrix det muligt 
for virksomheder at reducere deres omkostninger betydeligt.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.



Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

5

Ti
lfø

je
ls

es
pr

og
ra

m
m

erF-Secure Anti-Virus
Kontaktoplysninger:
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Figur 4

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

F-Secure Anti-Virus til Nokia 9200 Communicator-serien er et antivirusprogram, 
der sammen med en virusopdateringstjeneste, yder fuldt automatisk sikkerhed mod 
virus og skadeligt indhold i alle filtyper. Alle filer scannes automatisk, når de 
gemmes, kopieres, overføres, synkroniseres eller på anden måde ændres. Filer på 
hukommelseskort scannes også. F-Secure Anti-Virus understøtter adskillige lette 
metoder til opdatering af databasen med virusdefinitioner. Virusdefinitionerne kan 
modtages automatisk trådløst eller kan hentes fra en webserver.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Figur 5

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

F-Secure FileCrypto til Nokia 9200 Communicator-serien er et 
filkrypteringsprogram, der automatisk krypterer alle filer, før de lagres, og 
dekrypterer dem igen, når de åbnes. Fortrolige dokumenter, kalenderdata, e-mail-
meddelelser og andre personlige filer er sikre, selv når uvedkommende opnår 
adgang til enheden. Filer krypteres med den stærke 128-bit-AES-algoritme.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Figur 6

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

F-Secure SSH til Nokia 9200 Communicator-serien giver den mobile medarbejder 
sikre internetforbindelser. Den er baseret på en traditionel klientservermodel. 
F-Secure SSH giver mulighed for fjerntilslutning til tredjepartsprogrammer såsom 
e-mail og intranet uden bekymringer for sikkerheden. Det kan også bruges til sikker 
fjernstyring af netværksservere og -værter. F-Secure SSH lukker alle 
sikkerhedshuller i forbindelse med fjerntilslutning til internettet. Det yder 
automatisk, stærk kryptering af sessioner, beskyttelse af dataintegritet og 
godkendelse i begge ender af tilslutningerne. F-Secure SSH har indbygget 
komprimering af tilslutningerne for at forbedre netværkets ydeevne.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Nokia Software Market
www.softwaremarket.nokia.
com

Figur 7

Backup sætter Nokia 9210i Communicator i stand til automatisk at 
sikkerhedskopiere communicator-data på et hukommelseskort. Det er muligt at 
foretage adskillige sikkerhedskopieringer af dataene. Sikkerhedskopiering kan 
startes manuelt eller automatisk på et angivet tidspunkt. Du kan også definere 
frekvens og tidsskala for sikkerhedskopieringen og vælge hvilke data, du vil 
sikkerhedskopiere (alle data, programmer, kalender, kontaktpersoner, dokumenter 
eller meddelelser). Det er også muligt at gendanne de data, du har 
sikkerhedskopieret, hvis der er behov for det.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Tarantella
www.tarantella.com

Figur 8

Med Tarantella® Enterprise 3-software får brugere af Nokia 9210i Communicator 
trådløs adgang til alle af virksomhedens programmer, der kører på UNIX-, 
Microsoft Windows- eller mainframeservere. Tarantella Enterprise 3 fungerer som 
en WAG (Wireless Application Gateway) til eksisterende programmer og tjenester 
og er dermed en hurtig og simpel trådløs løsning, som ikke kræver konfiguration, 
modifikationer eller ændringer af programservere. 

Tarantella Enterprise 3-software er den første ikke-intrusive program- og 
datacentraliseringsløsning. Med denne løsning forenkles styring og omkostninger 
til infrastruktur reduceres, hvilket giver mulighed for øget produktivitet og 
skalerbarhed. 

Ved hjælp af Tarantella-software kan brugere få fjernadgang til programmer fra 
Nokia 9210i Communicator eller fra en hvilken som helst anden klientenhed (f.eks. 
en tynd klient eller de nyeste pc-modeller). 

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
M.I.T. Systems
Szt. Gellért tér 3
H-1111 Budapest
Ungarn

Figur 9

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

M.I.T. Remapper er et program, som gør det muligt at tilpasse communicatorens 
tastaturopsætning.

Ved hjælp af Remapper kan du definere og gemme tilpassede tastaturopsætninger, 
som passer til dit sprog og din måde at bruge tastaturet på. Du kan f.eks. definere 
enkelte tastetryk for bogstaver, der kun bruges på dit sprog, bogstaver med 
accenttegn og andre specialtegn eller forkortelser, du anvender ofte.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Bitween s.r.l
Via Biancardi, 2
20149 MILAN
Italien

Figur 10

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

Med Remote Control til Nokia 9210i har du fuldt mobil adgang til din computer 
ved hjælp af din Nokia 9210i Communicator. Du kan tilslutte din Nokia 9210i 
Communicator til din computer via internettet, hvis du for eksempel vil indsamle 
oplysninger, redigere dokumenter, få vist filer og læse e-mails. Remote Control 
giver dig fuld kontrol over musen og tastaturet. Remote Control er udviklet til 
mennesker, der rejser og har brug for adgang til computeren i realtid, uanset hvor 
de end måtte være.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Paragon Software GmbH
Pearl Str. 1
D-79426 Buggingen
Tyskland

Figur 11

E-mail-adresse: 
info@epocware.com
www.epocware.com
Tlf.: +49 17331

Zip Manager er det mest effektive og simple filkomprimeringsprogram til Nokia 
9210i Communicator. Med Zip Manager kan du håndtere zip-filer på en mere 
konventionel måde. Hvis du ikke bekendt med zip-arkiver, er der en guide, som trin 
for trin fører dig igennem de mest almindelige opgaver i forbindelse med zip-filer. 

Med Zip Manager kan du:
• Pakke vedhæftede komprimerede filer i e-mails ud
• Pakke zip-filer, du har hentet fra Internettet, ud
• Oprette dine egne zip-arkiver
• Komprimere filer og sende dem via e-mail
• Arkivere filer og programmer, du sjældent bruger, for at spare hukommelse 

(op til 75 %)
• Tage sikkerhedskopier af data ved hjælp af komprimering

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
RealNetworks
www.realnetworks.com

Figur 12

Med RealOne Player kan du afspille lyd- og videofiler i RealAudio- og RealVideo-
format på din Nokia 9210i Communicator. Du kan overføre disse filer fra en 
kompatibel pc til communicatoren, hvor du kan afspille dem. Du kan også afspille 
filerne på communicatoren via det trådløse netværk ved hjælp af streaming.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Macromedia 
www.macromedia.com 

Figur 13

Flash-afspilleren understøtter Macromedia Flash-indhold, som er meget udbredt i 
forbindelse med formidling og gengivelse af animation, lyd og interaktivitet. Du 
har således nu mulighed for at se Macromedia Flash-film og -tegnefilm samt 
afspille Macromedia Flash-spil direkte på din communicator. Du kan desuden se 
spændende præsentationer, interessant undervisningsmateriale, f.eks. i forbindelse 
med undervisning via Internettet, og programmer, der kan forbedre din personlige 
produktivitet.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.



Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

15

Ti
lfø

je
ls

es
pr

og
ra

m
m

erMobile Evidence-Based Medicine 
Guidelines

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

Figur 14

Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines (EBM-retningslinjer) er en database, 
der indeholder over 900 artikler om de mest udbredte sygdomme. Anbefalinger i 
forbindelse med individuel behandling understøttes af evidensopsummeringer, 
som er baseret på systematiske undersøgelser af høj kvalitet. Desuden findes der 
en lang række dermatologiske billeder af høj kvalitet med henvisninger til 
relevante artikler. Retningslinjerne giver læger nem og hurtig adgang til 
opdaterede og pålidelige medicinske oplysninger når som helst. Artiklerne er 
kortfattede og præcise og nemme at læse på skærmen i Nokia-communicatoren. 
Søgeprogrammet og kernedatabasen er placeret på hukommelseskortet. 

De mobile EBM-retningslinjer opdateres ofte. Et samarbejde med Update Software 
(UK), som er udgiver af Cochrane Library, sikrer, at alle evidenskodede 
behandlingsanbefalinger er af en høj kvalitet, der er internationalt anerkendt. 
Evidensbaseret kodning gør, at indholdet pr. definition kan anvendes i hele verden.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
TomTom
Spuistraat 112-114 I
1012 VA Amsterdam
Holland

Figur 15

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

TomTom CityMaps er et bykorts- og ruteplanlægningsprogram til Nokia 9200 
Communicator-serien. Det kan planlægge perfekte ruter i en by. Du kan finde rundt 
i 200.000 europæiske byer vha. detaljerede og præcise bykort. Du kan for eksempel 
få adgang til oplysninger om ensrettede gader, bede om en rute, der går uden om 
kendte trafikale knudepunkter, og få vist genveje for fodgængere. TomTom 
CityMaps kan være din personlige navigatør i hele Europa – uanset om du går, 
kører eller tager bussen.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
TomTom
Spuistraat 112-114 I
1012 VA Amsterdam
Holland

Figur 16

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

TomTom RoutePlanner er et vejkorts- og ruteplanlægningsprogram til Nokia 9200 
Communicator-serien. Med TomTom RoutePlanner er det ikke noget problem at 
finde rundt i alle større europæiske lande og amerikanske stater. Det viser dig de 
større vejnet i forskellige størrelsesforhold og giver dig råd om, hvordan du kommer 
lettest fra en by til en anden. Det er endda muligt at tilslutte en GPS-modtager, så 
du helt nøjagtig kan se, hvor du er henne.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Twiddlebit Software
23 Worcester Avenue
Hardwick, Cambridge
CB3 7XG
UK

Figur 17

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

Plan6 er en projektplanlægger, der er kompatibel med Microsoft Project, til Nokia 
9200 Communicator-serien. Du kan bruge det som et selvstændigt 
planlægningsværktøj eller sammen med Microsoft Project. Plan6 giver dig 
mulighed for at oprette det grundlæggende projekt, gøre projektet mere detaljeret 
og spore udviklingen. Projektplaner, der er oprettet med Microsoft Project på en 
computer, kan tages med ud af kontoret og opdateres, mens du er på farten. 
Projektplanen kan derefter overføres til computeren igen, når du vender tilbage til 
kontoret.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.



Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

19

Ti
lfø

je
ls

es
pr

og
ra

m
m

erMobile Sales Assistant
Kontaktoplysninger:
Speed Sp. z o.o.
ul. Energetykow 5
81-184 Gdynia
Polen

Figur 18

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

Mobile Sales Assistant er et klientserverprogram, der giver mulighed for 
onlineregistrering af ordrer ved hjælp af Nokia 9210i Communicator. Klienten 
installeres på communicatoren, og serveren er baseret på en SQL-server eller en 
Oracle-database. Ved hjælp af Mobile Sales Assistant kan sælgere registrere 
kundernes ordrer direkte i virksomhedens system, så de kan behandles øjeblikkeligt. 
Under ordreregistreringen har sælgeren adgang til klientdata, priser samt den 
nuværende lagerbeholdning og andre data, der måtte være tilgængelige i 
virksomhedens system. 

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Benoit Dupont - Kylom
25, Rue Pauline Borghèse
92200 Neuilly sur Seine
Frankrig

Figur 19

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

Med Pocket Folio kan du styre din aktieportefølje og dine andre investeringer på 
Nokia 9210i Communicator. Pocket Folio holder styr på alle detaljerne i hver enkelt 
transaktion samt den daglige kursnotering og gør dem tilgængelige ved hjælp af 
adskillige visningsmetoder – detaljeret, konsolideret, i tekstform eller i grafisk 
tilstand. Du kan indsamle noteringer og valutakurser via en automatisk 
internetforbindelse og efterfølgende opdatere alle dine konti. Pocket Folio kan 
installeres på engelsk, fransk eller tysk.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
MacCentre Inc.
14 Nikoloyamskaya street, 
109240 Moskva 
Rusland 

Figur 20

E-mail-adresse: 
developers@maccentre.ru
www.HPC.ru/9210
Tlf.: +7 095 737-3366
Fax: +7 095 915-5342

ElbRUS 9210 er det første komplette kyrilliske lokaliseringssæt til Nokia 9210i 
Communicator. Det sikrer en problemfri integration med EPOC-operativsystemet 
og gør det således muligt for russisktalende brugere af 9210i at arbejde med deres 
eget sprog på samme måde, som hvis det var indbygget i enheden. Alle elementer 
i brugergrænsefladen er desuden oversat til russisk. 
Med ElbRUS kan du:
• arbejde med dokumenter på både russisk og europæiske sprog,
• sende og modtage e-mails, SMS-beskeder og faxer ved hjælp af kyrilliske 

tegnsæt samt
• søge på de fleste russiske Web- og WAP-sider. 
ElbRUS indeholder: 
• Systemskrifttyper, der er identiske med de indbyggede skrifttyper, med tilføjelse 

af russiske bogstaver. 
• Tastaturdriver med angivelse af aktuel tilstand (russisk/latinsk).
• To tastaturopsætninger – standard og fonetisk.
• Russiske landeindstillinger (dato-/klokkeslætsformat, valutakode, navne på 

dage og måneder osv.).

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
AAC Global
Tekniikantie 21
FIN-02150 ESPOO
Finland

Figur 21

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

AAC Mobile Dictionary er en ordbog til Nokia 9210i Communicator, hvor indholdet 
defineres af brugeren.

Når du har købt en licensnøgle af AAC Global, kan du hente indhold til ordbogen 
via AAC's portal, hvor der findes en række specialordlister. Du kan derefter 
opdatere ordbogen i communicatoren ved hjælp af PC Suite.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
M.I.T. Systems
Szt. Gellért tér 3
H-1111 Budapest
Ungarn

Figur 22

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

M.I.T. Dictionary er et programmiljø med tilføjede ordbogsdatabasefiler. Følgende 
sprogpar er for øjeblikket tilgængelige i ordbogsdatabasefiler: Engelsk-ungarsk, 
tysk-ungarsk og tysk-engelsk. Ud over at slå ord op kan du udvide databasen ved 
at tilføje nye poster og definitioner. Det er endda også muligt at redigere de 
eksisterende definitioner og poster. Du kan også tilføje kommentarer til posterne 
og gemme kommentarerne som almindelige tekstdokumenter. Søgeindstillingerne 
i M.I.T. Dictionary kan konfigureres.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Yellow Computing
Hanns-Martin-Schleyer-
Strasse 1
D-74177 Bad Friedrichshall
Tyskland

Figur 23

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

Pro'Lingua Translator er en elektronisk tysk-engelsk og engelsk-tysk ordbog med 
ca. 100.000 ord og udtryk. Der er en bred dækning af ord lige fra hverdagssprog til 
speciel fagterminologi.

Ordbogen indeholder en omfattende liste over uregelmæssige verber og 
grammatiske forklaringer. Den indeholder desuden et fonetisk script, der hjælper 
med at udtale ord på fremmedsproget.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Ozicom Communications 
26 Hartow Str.
67630 Tel Aviv
Israel

Figur 24

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

Ozicom Hebrew er en hebræisk lokaliseringspakke til Nokia 9210i Communicator. 
Den giver communicatoren en lokaliseret brugergrænseflade, hvor alle 
dialogbokse, noter og meddelelser i communicatorens standardprogrammer er 
blevet oversat til hebræisk.

Ozicom Hebrew har også understøttelse til hebræiske Microsoft Office-
programmer (Word, Excel, PowerPoint og Outlook) og giver dig mulighed for få vist 
hebræiske websider samt at sende og modtage hebræiske e-mail-meddelelser og 
faxer. Du kan læse og skrive hebræiske dokumenter ved hjælp af enten den 
engelske eller den hebræiske brugergrænseflade. Ozicom Hebrew er nem at 
afinstallere og geninstallere, så du kan nøjes med at bruge den, når der er behov 
for den.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
mBrain Software
Bevrijdingsplein 39
2321 BX Leiden
Holland

Figur 25

E-mail-adresse: 
info@mbrainsoftware.com
www.mBrainSoftware.com
Tlf.: +31 71528 85 91

PDF+ er en fremviser til Adobe Acrobat-filer, også kaldet PDF-filer (Portable 
Document Format). Ved hjælp af PDF+ kan du se og udskrive indholdet af de fleste 
PDF-filer, herunder tekst, stregtegninger og bitmaps. 

I PDF+ er det muligt at søge efter tekststrenge i dokumenter og kopiere markerede 
dele af et dokument til andre programmer. Du kan også springe til andre sider i et 
dokument ved hjælp af bogmærker eller links, og du kan benytte links til 
Websteder, hvis der er installeret en Webbrowser på din communicator.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.



Copyright © 2000-2003 Nokia. All rights reserved.

27

Ti
lfø

je
ls

es
pr

og
ra

m
m

erIrma - the Infrared Mobile Accessory
Kontaktoplysninger:
Corporate Keys Ltd.
c/o Flander Oy
Satakunnankatu 18 B
FIN-33210 TAMPERE
Finland

Figur 26

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

Irma (Infrared Mobile Accessory) gør det muligt at få vist PowerPoint-
præsentationer uden brug af en bærbar computer ved at anvende Nokia 9210i 
Communicator trådløst.

For at du kan få vist en præsentation ved hjælp af Irma, skal du først konvertere 
præsentationen med det medfølgende Windows-program og derefter gemme den 
på communicatoren. Du kan derefter tilslutte Irma til en kompatibel dataprojektor 
eller skræm og se præsentationen.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Purple Software Limited
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
England

Figur 27

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

Damspillet Oxford Softwork's Checkers fra Purple Software er det klassiske 
strategibrætspil, hvor det gælder om at vinde modstanderens brikker ved at springe 
over dem. Dam er et simpelt, men udfordrende, spil. Oxford Softwork's Checkers er 
et program baseret på en suveræn spilmaskine med kunstig intelligens, som giver 
dig mulighed for at spille spændende og udfordrende spil mod communicatoren, 
en anden person eller at se communicatoren spille mod sig selv. Der findes fire 
forskellige spilniveauer fra begynder til ekspert. Du kan tilpasse skærmlayoutet til 
dine ønsker ved at ændre skærmvisning, skifte spillebrikker og ændre baggrunden. 
Derudover kan du få vist et spil igen, fortryde et træk og bede computeren om at 
foreslå et træk. Til spillet hører også nogle online Hjælp-filer med oplysninger om, 
hvordan du får mest ud af spillet. Oxford Softwork's Checkers er perfekt, når du har 
et ledigt øjeblik!

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Purple Software Limited
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
England

Figur 28

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

Skakspillet Oxford Softwork's Chess fra Purple Software er et spændende og 
udfordrende spil for både nybegyndere og øvede. Spillet er baseret på en 
spilmaskine med kunstig intelligens i verdensklasse, som gør det muligt at spille 
mod communicatoren, mod en anden person eller se communicatoren spille mod 
sig selv.

Den imponerende grafik omfatter to- og tredimensionelle visninger, forskellige 
layout til skakbrættet og flere sæt spillebrikker. Foretog du et dårligt træk? Det gør 
ikke noget, du kan altid fortryde et træk og få et træk vist igen. Du kan gemme og 
genindlæse spil, hvilket gør det muligt at spille et spil uanset tid og sted. Hvis du 
ikke kan finde på et træk, kan du altid bede computeren om at foreslå et træk. Du 
kan også få flere oplysninger om regler og træk, samt hvordan du kan notere 
trækkene, via det indbyggede onlineselvstudium. Oxford Softwork's Chess er 
ganske enkelt det bedste valg for entusiaster inden for strategispil!

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Rage Software PLC
Martins Building
Water Street
High Wycombe
Liverpool L2 3SP
England

Figur 29

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

Gadget Golf er et 3D-golfspil til Nokia 9210i Communicator. Det er muligt at spille 
op til fire personer eller computerstyrede spillere på én enhed. Der findes tre 
forskellige sværhedsgrader. Spillet omfatter en fuld 18-hullers golfbane, et 
komplet sæt køller samt vind- og vejreffekter.

De visuelle effekter i spilmiljøet, der er i fire farver, omfatter en detaljeret golfbane, 
en animeret golfspiller, et struktureret landskab med bunkere, vandhazarder, rough 
og baneafmærkninger (out of bounds) bestående af træer.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Purple Software Limited
Purple House
12 Corporation Street
High Wycombe
Buckinghamshire HP 13 6TQ
England

Figur 30

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

Reversi er et spil, hvor det gælder om at erobre modstanderens brikker ved at 
flankere dem og derved indtage spillebrættet med din farve. Spillet tager kun et 
par minutter at lære, men et helt liv at mestre, hvilket gør det velegnet for spillere 
på alle niveauer. Reversi omfatter flere visninger, og det er muligt at vælge mellem 
forskellige brætopsætninger og forskellige sæt af brikker.

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.
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Kontaktoplysninger:
Mobil Ask
Hajogyari Sziget 323.
H-1033 Budapest
Ungarn

Figur 31

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

Venter du på et fly? Sidder du i et ligegyldigt to timer langt møde? Kan du huske, 
hvor spændende det var at spille Sænke slagskibe med din bedste ven i timerne i 
skolen? Med spillet Torpedo fra Remek Online kan du kæmpe mod flåden i 9210i 
og mærke spændingen ved at udkæmpe slag igen.

Formålet med spillet er at finde og sænke 9210i's skibe, inden du løber tør for 
ammunition. Spillet kan spilles på tre niveauer: sergent, kaptajn og admiral. På 
sergentniveauet har du 48 torpedoer, som du kan bruge til at finde og sænke 
computerens skibe. På næste niveau har du kun 36 torpedoer, mens en admiral kun 
har 24 (det er altid hårdt på toppen).

Se www.softwaremarket.nokia.com for at få oplysninger om andre programme.


	Nokia 9210i Communicator
	Indholdsfortegnelse
	1. Tilføjelsesprogrammer
	RSA Secur ID til Nokia 9210 Communicator
	Code Vault
	Citrix ICA
	F-Secure Anti-Virus
	F-Secure FileCrypto
	F-Secure SSH
	Backup
	Tarantella Enterprise 3
	M.I.T. Remapper
	Remote Control for Nokia 9210i
	ZIP-manager
	RealOne Player
	Flash Player
	Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines
	TomTom CityMaps
	TomTom RoutePlanner
	Plan6
	Mobile Sales Assistant
	Pocket Folio
	ElbRUS 9210
	AAC Mobile Dictionary
	M.I.T. Dictionary
	Pro’Lingua Translator
	Ozicom Hebrew
	PDF+
	Irma - the Infrared Mobile Accessory
	Checkers
	Chess
	Gadget Golf
	Reversi
	Torpedo


