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Phone Copier Express

PHONE COPIER EXPRESS

Najbardziej inteligentle narzędzie do transferu danych między telefonami wszystkich producentów.

Ekstremalnie szybki transfer za pomocą kilku ruchów

Telefon bez żadnych danych jest jak "kawałek sprzętu". Najbardziej cenną rzeczą telefonu jest jego zawartość. Twoje

kontakty, wiadomości, zdjęcia, muzyka i filmy. Połącz swoich klientów z ich wspomnieniami, a napewno Cię zapamiętają.

Zakup nowego telefonu może być ekscytujący, ale proces przekazywania wszystkich cennych treści do nowego telefonu jest

zazwyczaj udręką, która nieraz przyprawia nas o ból głowy, zwłaszcza, gdy w grę wchodzi przeniesienie danych pomiędzy

dwoma markami telefonów. Phone Copier jest nie tylko zdolny od skopiowania cennych danych z jednej marki urządzenia na

inną, ale również inteligentnie rozmieszcza całość naszych treści w odpowiednich miejscach tak, aby czerpać przyjemność z

nowego nabytku.

Każdy klient posiada wartościowe treści i chciałby przenieść je do nowego telefonu. Jest to bardzo istotne, ale trudne zadanie,

które można wykonać za pomocą jednego ruchu.

Ekstremalnie szybki i nieprawdopodobnie prosty w użyciu

Podłącz telefony. Wybierz interesujące Cię treści przeznaczone do transferu. Naciśnij "Kopiuj". To wszystko!

Funkcja automatycznej detekcji rozpozna oba urządzenia w kilka sekund. Wybieraj z pośród kontaków, wiadomości, zdjęć,

filmów, muzyki i organizera. Phone Copier Express wykorzystuje inteligentny, całkowicie nowy sposób przenoszenia plików

multimedialnych, co pozwala na najszybsze możliwe przeniesienie dostępne na rynku.

Inteligentny transfer opracowany przez ekspertów z dziedziny telefonów komórkowych

Phone Copier Express został opracowany dzięki naszej niezrównanej wiedzy na temat wydobycia danych z telefonów, która

rozwinęła się w ostatnich 10-ciu latach. Oprócz wspierania takich marek telefonów jak HTC, Nokia, Sony Ericsson, Samsung,

LG i Motorola, MOBILedit! jest również liderem w zakresie wspierania wielu różnych systemów operacyjnych smartfonów, w

tym Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows Mobile/Windows Phone i Bada.

Nasza technologia ekstrakcji danych i zastrzeżenie setki różnych protokołów doprowadziło Armie USA, CIA, FBI, IRS i służby

policyjne w ponad 75 róznych krajach do polegania na naszej wiedzy o ich oprogramowaniach kryminalistycznych. Teraz

możesz mieć to doświadczenie dostępne do wykorzystywania w Twojej firmie

Efektywna samoobsługa konfiguracja programu

Nasza aplikacja jest na tyle łatwa w użyciu, że klienci bez obaw bedą w stanie sami przeprowadzić proces instalacji i

konfiguracji w samoobsługowym kiosku. Będziesz miał zapewnioną pełniejsza obsługę swoich klientów bez zajmowania

dodatkowego czasu pracownika niezbędnego do jej wdrożenia.
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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.
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