
 
 

 

Szanowni Państwo,
 
Research In Motion (RIM) ma doskonałą 
wiadomość dla użytkowników 
komputerów Mac®, którzy potrzebowali 
prostego i niezawodnego rozwiązania 
pozwalającego im zsynchronizować listę 
kontaktów, kalendarz, zadania i notatki ze 
smartfonem BlackBerry®. Nowa wersja 
oprogramowania BlackBerry® Desktop 
Manager została stworzona specjalnie dla 
użytkowników komputerów Mac. 
Oprogramowanie będzie można 
bezpłatnie pobrać ze strony 
www.blackberry.com/mac już od piątku, 2 
października, od godziny 19.00 czasu 
polskiego.
 
Oprogramowanie BlackBerry Desktop 
Manager pozwala użytkownikom 
komputerów Mac prosto i bez problemów 
zsynchronizować dane z takich aplikacji, 
jak iCal®, Address Book, Microsoft® 
Entourage® i wielu innych, a także 
dodawać i usuwać aplikacje, ustawiać 
automatyczne tworzenie kopii 
zapasowych, szyfrować skopiowane pliki i 
instalować aktualizacje oprogramowania 
smartfonów BlackBerry.
 
BlackBerry Desktop Manager to także 
BlackBerry Media Sync umożliwiający 
użytkownikom komputerów Mac 
synchronizację kolekcji muzycznych 
iTunes® ze smartfonami BlackBerry*. 
Dzięki oprogramowaniu BlackBerry 
Desktop Manager, użytkownicy 
komputerów Mac po prostu wybierają 
ulubione playlisty i pliki muzyczne, które 
wraz z informacjami o piosenkach i 
albumach zostaną przeniesione do 
pamięci smartfonu BlackBerry.
 
Oprogramowanie BlackBerry Desktop 
Manager jest kompatybilne z systemem 
operacyjnym Mac OS 10.5.5 i 
późniejszymi oraz smartfonami 
BlackBerry z systemem operacyjnym 
BlackBerry 4.2 i późniejszymi.
 
*Określone pliki muzyczne, w tym pliki 
zawierające systemy DRM, mogą nie być 
obsługiwane
 
Pełną informację prasową w języku 
angielskim znajdą Państwo na stronie: 
http://press.rim.com/release.jsp?id=2536.
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