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Aktywacja Typhoon - HotSupport 12 miesięcy

Aktywacja Typhoon - HotSupport 12 miesięcy Ile razy szukałeś na supporcie jakiegoś pliku i głowiłeś się co jest w

środku?

Jaka wersja MCU? Jakie paczki językowe są w środku? Czy jest jakaś kustomizacja?

My poszliśmy krok na przód...I zrobiliśmy to za użytkownika, bo cenimy czas naszych klientów.

Założenia aplikacji HotSupport są następujące (dostęp jest w całości przez aplikację, nie przez WWW!):

- Aplikacja zmierza do maksymalnego skrócenia czasu poszukiwanych zasobów

- Aplikacja działa w trayu systemowym

- Aplikacja ściąga pliki bez podawania jakichkolwiek danych (login, hasło) jest to wymagane tylko przy instalacji programu,

dodatkowo polecamy zakup klucza Typhoon

- Po wyborze marki telefonu, modelu i flashu, gdy jest to możliwe (np. we wszystkich telefonach Samsung), pojawia się

informacja o Kustomizacji i Paczkach językowych. Już nie musisz ściągać

plików "w ciemno " i wgrywać po kolei do telefonu. My zrobiliśmy to za Ciebie. Wystarczy wydobyć aplikację z Traya, wybrać

markę telefonu, model, flash i to wszystko. Nie trzeba szukać i pytać znajomych "w którym jest Polski do..." - Pliki

umieszczone sa na bardzo szybkim serwerze o łączu światłowodowym 48mbit

- Bardzo szybkie aktualizacje zawartości HDEF

- "Pliki na żądanie"

- Bazy plików sciągane są na dysk twardy, co równiez skraca czas działania, przy uruchomieniu sprawdzane sa jedynie

aktualizacje HSTACK/HDEF i ew. pobierane.

- Aplikacja jest aktualizowana AUTOMATYCZNIE zarówno takie części jak HSTACK (glówny element programowy, rdzeń

programu) czy HDEF (definicje plików).

- Dostępne są flashe do wszsytkich telefonów Nokia, Samsung, Siemens, Sony-Ericsson, LG, Sharp, Aplikacje, Schematy

serwisowe, Filmy, Testpointy, Repair Database - znane z KarwosSuite 1, baza solucji naprawczych, Motorola, flashe pod UFS,

HWK, USB-Smart, RSD, niedługo dostępne flashe pod Cruisera, SmartClipa i inne. Jeśli potrzebujesz jakiegoś pliku -

wystarczy kontakt. Wrzucimy najszybciej jak to tylko możliwe

Każdy moze ściągnąć i przetestowac w całości aplikację HotSupport - http://support.karwos.net/ i korzystając z danych login:

demo i haslo: demo . Przekonajcie się, że nie sprzedajemy kota w worku - już dziś.

Do pracy z tą aktywację niezbędny jest: Typhoon Key (Karwos)

Po zakupie oprogramowania, proszę wpisać w komentarzach numer swojej karty Typhoon (Card ID). Przyśpieszy to proces

aktywacji. Opis rejestracji karty umiesczony został na stronie:

www.hotsupport.com.pl.
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/aktywacja-typhoon-hotsupport-12-miesiecy-p1230
https://www.gsm-support.net/pl/typhoon-key-karwos-p1229
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