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Playstation
Portable (PSP)
taşınabilir çıktı
Ekim başında Sony Firması taşınabilir olan Playstation
Portable’ı (PSP) piyasaya sürdü.
PSP ‘ı her zaman yanınızda taşıyıp istediğinizde oyun
oynayabilir, Film seyredebilir, Müzik dinleyebilir, Resim
albümü oluşturabilir, Kablosuz karşılıklı oyun oynayabilir ve
kablosuz internete bağlanabiliyorsunuz.

Yeni MMC standardı onaylandı... MMCmicro
Özellikle cep telefonu ve dijital fotoğraf makinelerinde geniş
kullanım alanı bulan MMC (Multi Media Card) flaş bellek
teknolojisi için geliştirilen yeni bir standart onaylandı. 26
MB/saniye veri transfer hızıyla ve 4 GB'a kadar çıkan
kapasiteleriyle MMCmicro bellekler bu yılın sonunda piyasada
gözükmeye başlayacak.

Microsoft'un önümüzdeki seneye damgasını vuracak olan
yeni işletim sistemi Windows Vista'nın 7 farklı versiyon
halinde kullanıcılara sunulması planlanıyor. Microsoft Vista
ile ev kullanıcıları ve iş dünyası için ayrı ayrı hazırlanmış
sürümler sunacak. Vista Starter Edition, Vista Home Basic
Edition, Vista Home Premium Edition ve Vista Ultimate
Edition ev kullanıcılarına yönelik versiyonlarken, Vista
Professional, Vista Small Business Edition ve Vista
Enterprise Edition iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda
hazırlanmış Vista versiyonları.

İş yerleri için Windows XP Profossional ın yerini alacak olan
güvenlik üstüne yoğunlaşmış olan Windows Vista
Profossional Edition, gelişmiş ağ ve domain yönetimi,
Microsoft'a ayit olmayan ağ protokollerine destek
(Netware, SNMP, benzeri), Uzaktan Erişim, IIS Web Server
ve Şifrelenmiş dosya sistemi (Encrypted File System
(EFS)) desteği bulunacak. Ayrıca Profossional artık Tablet
Uçakta Kablosuz Internet Intel'den
PC özellikleride içerecek ve bu sayede Tablet PC'lerin
Boeing’in birimlerinden biri olan Connexion by Boeing ile
üzerindeki işletim sistemi maliyeti yükü biraz daha
Intel, uçaklarda yüksek hızlı kablosuz Internet hizmetini
hafifleyeceğinden fiyatlarında bir düşüş yaşanması
geliştirmek ve yaygınlaştırmak için anlaştıklarını duyurdu.
Anlaşmaya göre şirketler Intel® Centrino™ mobil teknolojiye muhtemel.
dayanan dizüstü bilgisayarların konfigürasyonları ile
uyumluluk testini başarı ile tamamladı, böylece uçaklarda ilk Microsoft kullanıcılara Home Premium Edition
versiyonundan itibaren yüksek çoklu ortam deneyimi ve ağ
internet erişim hizmetini sunan Connexion by BoeingSM
özellikleri sunuyor, ayrıca gelişken web servisleri ile P2P
Intel’in Kablosuz Uyumluluk Sertifikasyonu ile donatıldı.
dosya paylaşımı ve ya internet üzerinden klasör
paylaştırma gibi hizmetleride ev kullanıcılarına işletim
sistemi ile beraber gelen yazılımlarla sunuyor. İşin ilginç
tarafı yazılım, müzik ve film üreticilerinin korkulu rüyası
haline gelen P2P, DVD kopyalama ve benzeri olayların
Vista ile direk Microsoft tarafından kullanıcılara sunulacak
olması. Yasal yönden nasıl bir yaptırım uygulanır ve ya
hangi kurallar çerçevesinde dosya paylaşımına izin verilir
bilinmez ama 2006 hem kullanıcılar hemde PC dünyası için
yeni işletim sistemi ile hareketleneceğe benziyor.

Ege-Tes sattığı
Bilgisayar ve
Yazıcıları
Hırsızlığa karşı
Sigortalıyor

Ege-Tes 12 Ekim 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yeni bir uygulama başlatıyor ve en az 500 Usd
değerinde satılan tüm Bilgisayar ve yazıcıları Elektronik
cihaz Sigortası kapsamında teminat altına alarak
Müşterilerine teslim ediyor.
Son zamanlarda ev ve işyerlerinde artan hırsızlıklar
dikkate alınarak ve Sigorta şirketlerinin tek başına
Bilgisayarları sigortalamadığı engeli de aşılarak başlatılan
bu uygulama sayesinde Ege-Tes satış sonrası hizmete
verdiği öneme dikkat çekerek bir başarıya daha imza
atmıştır.
Ege-Tes ve Değirmen Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri
arasında yapılan özel anlaşma gereği Bilgisayar ve
yazıcılar Müşterinin bilgisi dahilinde ve ücretsiz olarak
sigortalanacak ve Başak Sigorta A.Ş. güvencesi altında
olacaktır.
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Montrö-İzmir

Bu ay en çok reyting alan mail:

Cep Telefonunuz Kayıtlı mı ?
1-

Cep telefonunuzda *#06# tuşlarına basıyorsunuz.
(Bazen hemen bazen de YES tuşuna bastıktan sonra)
ekrana 15 haneli bir numara geliyor. Bu sizin
telefonunuzun IMEI numarasıdır.

2-

http://imei.tk.gov.tr/ adresine girdiğinizde IMEI
sorgulama ekranıyla karşılaşacaksınız. Satıra ara
vermeden baştan başlayarak 15 rakamı giriyorsunuz.
(Ör: 123456789012345) Sonra sorgula tuşunu
tıklıyorsunuz. (Bazen sonda 2 rakam daha çıkabiliyor,
bu rakamları girip girmemeniz önemli değil)
Aşağıda kayıtlı olup olmadığı çıkıyor. Eğer kayıtlı ise
sorun yok. Değilse TK tarafından ilan edilecek yere 5
YTL yatırıp telefonunuzu kayıt ettiriyorsunuz. Aksi
takdirde cep telefonunuza önce bir uyarı mesajı
gönderiliyor, sonra da tamamen kapatılıyor ve Türkiye
sınırları içinde kullanılamaz oluyor.
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Tel: 4461046

Fax: 425 45 88

email: satis@egetes.com.tr

