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Phone Copier

PHONE COPIER

Przenoś kontakty, wiadomości, zdjęcia i inne dane do nowego telefonu za pomocą kilku ruchów.

Phone Copier przeniesie książkę telefoniczną, wiadomości, zdjęcia i inne dane pomiędzy najnowszymi urządzeniami Android

lub iPhone i między prawie wszystkimi innymi telefonami włączając w to nawet starsze urządzenia.

Nie obawiaj się więcej problemów z przenoszeniem swoich danych do nowego telefonu.

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.

Ekstremalnie łatwy w użyciu

Po prostu uruchom program Phone Copier na komputerze, a następnie podłącz oba telefony za pomocą kabla USB. Funkcja

automatycznej detekcji rozpozna urządzenia w kilka sekund. Wybieraj z pośród kontaków, wiadomości, zdjęć, filmów, muzyki,

organizera i aplikacji. Phone Copier wykorzystuje inteligentny, całkowicie nowy sposób przenoszenia danych w najszybszy

możliwy sposób.

10 lat rozwoju oraz 5000 telefonów zanalizowanych fizycznie

Phone Copier i jego funkcję potrafią pomóc w migracji danych z tysięcy różnych modeli telefonów. Zostały one opracowane

dzięki naszej 10-letniej wiedzy w dziedzinie oprogramowania przeznaczonego do zarządzania telefonem. Wykonaliśmy analizę

i rozwinęliśmy wsparcie dla prawie wszystkich dostępnych telefonów od wszystkich producentów.

Oprogramowanie używane przez siły zbrojne

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

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

możesz mieć to doświadczenie dostępne do wykorzystywania w Twojej firmie.

Nie sprzedawaj pustych telefonów

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 na pewno Cię zapamiętają.

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/phone-copier-p2117


Efektywna samoobsługa konfiguracja programu

Nasza aplikacja jest na tyle łatwa w użyciu, że klienci bez obaw będą 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.

Czysto programowe rozwiązanie kopiowania danych.

Nasze bogate doświadczenie pozwoliło nam stworzyć kompletne rozwiązanie transferowania, które nie wymaga sprzętu.

Oznacza to niższe koszty dla Twojej firmy bez niepotrzebnego obowiązku wydawania pieniędzy na sprzęt lub spedycję.
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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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