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Wiedza techniczna w symbolach czasów:
aplikacje firmy Schaeffler na iPhona oraz
iPada
Aplikacje STT firmy Schaeffler oraz
działający punkt informacyjny (InfoPoint)
umożliwiają w naszym mobilnym świecie
ciągły dostęp do wiedzy technicznej.
Obie nowe aplikacje firmy Schaeffler
dostępne od kwietnia 2011 w witrynie
App Store pobrano już 2000 razy.
Obok interesujących informacji i linków do Schaefflera i marek LuK, INA oraz FAG oferowane są
aplikacje mediów elektronicznych, udostępniające użytkownikowi poradnik techniczny, względnie
liczne katalogi i publikacje.

Aplikacja poradnika technicznego firmy Schaeffler na iPhona
Do dyspozycji nie tylko studentów kierunków technicznych ale też dla
inżynierów i techników stoi specjalny mobilny encyklopedyczny poradnik
techniczny w wersji dla iPhona.
A tak wygląda pobranie:
po prostu skanujemy zamieszczony
kod i następuje gratisowe ładowanie:
Albo korzystamy z poniższego linku:
www.schaeffler.de/apps/STT

Aplikacja Schaeffler InfoPoint dla iPada
Aplikacja przedstawia użytkownikowi dodatkowo w wirtualnej bibliotece liczne
publikacje i katalogi, dostępne online lub z możliwością pobrania.
Przebieg pobrania:
po prostu skanujemy kod
i pobieramy gratisowo:
Albo korzystamy z poniższego linku:
www.schaeffler.de/apps/InfoPoint
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Aplikacje oferują szereg korzystnych możliwości, jak np:
§

Wygodne czytanie E-Booka

§

Pełnotekstowe wyszukiwanie wszystkich informacji (PDFs)

§

Spis treści z hiperłączami do rozdziałów

§

Wstawianie zakładek (wersja wbudowana)

§

Zoom do grafiki i rysunków technicznych

§

Kartkowanie (swipen)

§

Widok zmniejszony dla szybkiego przeszukiwania (miniaturki - thumbnails)

§

Wprowadzanie notatek (wersja wbudowana)

§

Kieszonkowy kalkulator naukowy

§

Zrzuty ekranu z funkcją mailowania (Tell a friend)

§

Funkcja wyszukiwania online www

§

Hiperłącze do możliwości kariery w firmie Schaeffler

§

Kontakt z firmą Schaeffler

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej podstronie www.schaeffler.de/apps.

Aplikacje są dostępne po niemiecku i angielsku, zależnie od specyfikacji
posiadanego urządzenia: zgodne z iPhone od 3GS, iPod touch oraz iPad (wymagane
iOS 4.2 lub nowsze).

Aplikacje Schaeffler Apps dla platformy Android są tłumaczone
a ich dostępność jest przewidywana na 3ci kwartał 2011.

W sprawie dalszych informacji bądź pytań prosimy zwracać się do działu zbytu firmy Schaeffler lub
zespołu Schaeffler-Team, dostępnego pod mailto:apps@schaeffler.com.
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