
Mobilni pravnik

Uspešno reševanje primerov s sodobno brezžično 
tehnologijo - z mobilnim pravnikom ShakeSpeare™ 

http://mobile.shakespeare.si



Mobilni pravnik na prenosniku Integracija s telefoni BlackBerry® iz Vodafona

Mobilni pravnik na dlani

Na svojem mobilnem telefonu lahko 
neomejeno dostopate do podatkov, 
ki jih nujno potrebujete izven svoje 
pisarne, kot so:
  spisi,
  dokumenti v spisih,
  zakonodaja,
   podatki o strankah in njihovi kontakti,
  osebni rokovnik,
   rokovniki sodelavcev
  in še mnogo več.

ShakeSpeare™ mobile se lahko 
prek Microsoft Exchange ali 
sistema ShakeSpeare™ popolnoma 
sinhronizira z vašo pisarno.

Po sinhronizaciji lahko podatke vnašate 
ali popravljate prek ShakeSpeare™, 
Microsoft Outlook® ali na aparatu 
BlackBerry® iz Vodafona. Podatki 
bodo vedno med seboj usklajeni.

Kaj je BlackBerry® iz Vodafona?

BlackBerry® iz Vodafona je telefon in dlančnik v enem, vendar omogoča še veliko 
več. E-pošta, kontakti in vnosi v koledar se samodejno in v vsakem trenutku 
sinhronizirajo z vašim službenim računalnikom in BlackBerry® iz Vodafona 
spremenijo v podaljšek vaše pisarne. Prenos vseh podatkov je visoko zavarovan 
s trojno enkripcijo 3DES, isto pa velja tudi za dostopanje do dokumentov, ki jih 
hranite na službenem strežniku.

S prenosnikom do  
podatkov iz vaše pisarne

Ko želite dostopati do svojih ključnih 
informacij s svojega prenosnika, to 
lahko enostavno rešite z Vodafone 
Mobile Connect Express kartico. 
Programska oprema ShakeSpeare™ 
je pripravljena profesionalno, z mislijo 
na oddaljeno delo in deluje prek vseh 
brezžičnih povezav.

Vodafone Mobile  
Connect Express Card 
 
  HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS 
   namenjena za Express vmesnik  
  priložen pretvornik PCMCIA 
  hitrost do 7,2 Mbit/s  
  priložena programska oprema  
  podpora OS Windows XP in 
Windows Vista  
  pošiljanje sporočil SMS - nadzor 
porabe  
   vmesnik v slovenščini

Mobilna kartica in vaše domače 
omrežje vzpostavita VPN (virtualno 
zasebno omrežje), kjer so vsi 
podatki kriptirani, hkrati pa imate do 
svojega omrežja in posledično do 
programskega paketa ShakeSpeare™ 
neomejen dostop.

Vse, kar potrebujete, sta le nameščen 
ShakeSpeare™ in ustrezna kartica.

Ta rešitev deluje tako doma kot v tujini.



Za več informacij pokličite na brezplačno številko 080 40 40 40 ali pošljite sporočilo na info.poslovni@simobil.si.

Dlančniki BlackBerry® iz Vodafona

BlackBerry™ 8800 Monza

  procesor Intel 312 MHz  

  telefon, e-mail, brskalnik WAP/
WEB in organizator  

  EDGE  

  Bluetooth™ 

   vgrajen sprejemnik GPS

  multimedijski predvajalnik  
(mp3, aac, mpeg4)  

  priložena torbica za nošenje 
in slušalka za prostoročno 
telefoniranje

BlackBerry™ 8310
 
  telefon, e-mail, brskalnik WAP/
WEB in organizator  

  fotoaparat (razločljivost 2 milijona 
točk, 5 x digitalni zoom, vgrajena 
bliskavica)  

   EDGE 

  Bluetooth™ 

   vgrajen sprejemnik GPS

   multimedijski predvajalnik  
(mp3, aac, mpeg4)  

   priložene stereo slušalke, 
podatkovni kabel in pomnilniška 
kartica 1 GB

BlackBerry™ Pearl 8100

   procesor Intel 312 MHz  

   telefon, e-mail, brskalnik WAP/
WEB in organizator  

  EDGE  

   Bluetooth™  

   fotoaparat (razločljivost 1,3 
milijona točk, 5 x digitalni zoom, 
vgrajena bliskavica)

   multimedijski predvajalnik  
(mp3, aac, mpeg4)  

  priložene stereo slušalke in  
pomnilniška kartica 128 MB

BlackBerry™ 8700v 

   procesor Intel XScale® 

   tipkovnica QWERTY™  

  Bluetooth™ 

   priložene slušalke za  
prostoročno telefoniranje 

  GSM/GPRS podpora za 
štiri frekvenčna območja 
za mednarodno gostovanje 
(850/900/1800/1900 MHz)


