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Пишува: 
Петар ТАГАСИ

P910 - ВРВ НА ДЕЛОВНАТА КЛАСА

SonyEricsson P910 е подобрена верзија на моделот, стар 
една година P900, со кого дели ист процесор и во најголем 
дел изгледот и ергономските обележја. Овој модел има со-
лидни мемориски капацитети, 64 MB вградена меморија за 

забележување на податоците, како и 
32 MB RAM меморија. Со поддршка на 
Mamory Stick Duo Pro картичката, ме-
моријата може да се зголеми на фан-
тастичен 1 GB. Тоа го прави P910 мош-
не брз за секојдневната употреба. Во 
однос на поврзаноста, во негов состав 
се вклучeни Bluetooth техно логијата, 
инфрацрвената порта и GPRS. 

Дизајнот го краси големиот touch-
screen со висока резолуција и под-
дршка на 262.000 бои. Визуелната по-
вршина на екранот се приспособува 
кон преклопливата тастатура, во за-
висност од тоа дали таа е во от во рена 
или во затворена положба.

SonyEricsson P910 ги содржи сите 
опции неопходни за беспрекорна ор-
га низираност на еден деловен човек. 
На ова се надоврзува и можноста за 
прегледување на Word и Exel доку-
менти. 

На задната страна се наоѓа VGA 
камерата, која овозможува снимање 
на видеоклипови со звук и фото гра-
фирање на поединечни фотографии 
со максимална резолуција од 640x480 
пиксели.

БЕЗЖИЧНА КОНЕКЦИЈА НА ИНТЕРНЕТ

Дизајниран за мобилните професионалци кои мислат на 
нозе и работат во движење, Sierra AirCard 775 ви нуди 
Интернет пристап секаде каде што можете да се поврзете на 

GSM, GPRS или EDGE мре-
жите за мобилна те  лефо-
нија. Инсталацијата е едно-
ставна и може да функцио-
нира во било која од че-
тирите стандардни мрежи, 
кои се употребуваат во Се-
верна Америка, Азија и Ев-
ропа, што го прави многу 
практичен за меѓу народ ни-
те бизнис патници.

Подесувањето на AirCard 
775 е многу лесно, но овој 
процес може да ва ри ра во 
зависност од типот на на-
правата и од опера тив ниот 
систем на кој се ко ристи. 
Може да се користи со 

НЕПОТРЕБНИ ОКОЛУ 75 ОТСТО  E-MAIL ПОРАКИ 

"Електронската пошта е брза и едноставна за користење, 
но често ја спречува продуктивноста на комуникацијата, на-
место да ја помага", е изјавата на Боб Вилијамс, консултант за 
комуникации во компанијата Novations Group. Еден од 
најголемите проблеми е големиот број e-mail пораки, кои 
вработените мораат секој ден да ги прегледуваат. Според 
истражувањата на Novations, дури три четвртини од де-
ловните e-mail по раки се непотребни за извр шу вање на 
работата.

Освен што се користат премногу често, e-mail по раките 
сами по себе се ин фериорен начин на кому никација, спо-
реден со вис тин-
скиот или теле-
фон     скиот разго-
вор. Според Ви ли-
јамс, e-mail по ра-
ките имаат ли не-
арна структура и 
не можат да ги 
пренесат из ра зи-
те на лицата, го-
ворот на телото и 
нијансите во гла-
сот. Преку e-mail 
не можете дури ниту да ја прекинете комуникацијата или да 
барате допол нително објаснување, што ја прави голема 
можноста за не доразбирање.

Благодарение на анонимноста која ја овозможува e-mail 
комуникацијата, испраќачот се чувствува послободен да 
биде неразумен, дрзок или нетрпелив.

лаптоп компјутери со оперативен систем Windows постар од 
98 SE. 

Софтверот за менаџирање и мониторинг на конекцијата е 
наречен Watcher (надгледувач), преку кој едноставно можете 
да се конектирате или дисконектирате од Интернет. Овој 
софтверски пакет ви нуди и можност за графички преглед на 
јачината на сигналот додека сте конектирани. Исто така, 
програмата покажува дали користите GSM, GPRS или EDGE 
мрежа. 


