Rakuten VIBER
Viber je aplikacija za mobilne naprave, ki omogoča klicanje in pošiljanje sporočil v
obliki besedil drugim uporabnikom istega sporočila, poleg tega pa je popolnoma
brezplačna. Uporabite ga lahko prek mobilnega interneta ali Wi-Fi. Kakovost zvoka
je precej visoka. Trajanje pogovorov, število prejetih in poslanih sporočil niso
omejeni. Zdaj razmislimo o možnostih Viberja: kako ga uporabljati na različnih
napravah in ali je res, da je brezplačen.

Registracija
Ta postopek traja največ dve minuti. Zdaj ga bomo podrobneje preučili. Prenesite
Viber z interneta, najbolje z uradne strani. Takoj se priključi na številko mobilnega
telefona in se vključi v vaš adresar. Sistem ne zahteva dodatnih podatkov in
nastavitev. Po namestitvi se takoj prikaže seznam oseb, ki imajo Viber. S tem
programom lahko pošiljate brezplačna sporočila, kličete k tistim, ki ste jih prenesli.
Mimogrede, sporočilo je lahko poljubne velikosti, tukaj ni nobenih omejitev. Prav tako
lahko pošljete fotografije, koordinate in vaš prijatelj bo vedno vedel, kje ste. Izkazalo
se je, da je odličen nadomestek za telefonske pogovore.
Zelo uporaben v smislu varčevanja s časom je ključ za preklop tipa klica z VoIP na
navaden GSM. Razvijalci so zapisali, da aplikacija deluje samo s povezavami 3G ali
Wi-Fi, vendar to ni tako. Program dobro deluje z EGPRS. Zdaj pa si poglejmo, kako
uporabiti Viber podrobneje.

Priročna namestitev pri nameščanju telefona
Viber
Klic iz Viberja je enak kot iz vašega mobilnega telefona, vsi stiki bodo na voljo.
Program takoj povabi vse, da ga namestijo, da lahko z vami komunicirajo
brezplačno. Toda zdaj je najpomembnejša stvar. Hitrost internetne povezave ne bo
vplivala na kakovost klica. SMS, poslane prek Viberja, se skoraj takoj prenese na
drug telefon, zato se ne raztrgajo ali izgubijo.
Ampak to še ni vse. Poraba energije se znatno zmanjša zaradi uporabe programa,
telefon bo “živel” brez daljšega polnjenja. Na telefonu smo se že naučili uporabljati
Viber, nismo rekli, da ga lahko namestimo v mnoge svetovne jezike: ruski, hebrejski,
arabski, kitajski, portugalski, španski, francoski, nemški in angleški. In vse je
brezplačno.

Viber za računalnik v operacijskem sistemu
Windows

Pred kratkim, tako da vam Viber omogoča brezplačno pošiljanje sporočil iz
računalnika. Lahko pokličete druge uporabnike, ne glede na države ali omrežja, v
katerih ste. Program sinhronizira stike, sporočila in celo dnevnik klicev z mobilno
napravo. Glasovne povezave delujejo z zelo visoko kakovostjo zvoka. Zaenkrat je
celo video klic, eksperimentalni. Deluje tudi pošiljanje besedilnih sporočil, nalepk in
fotografij.
Če razmišljate o uporabi Viberja na računalniku, potem veste, da ni nič zapletenega.
Ne pozabite, da je nameščen le s telefonsko številko, uporablja se skupni račun in
vsi klici, sporočila in fotografije se samodejno sinhronizirajo. To pomeni, da če vam
nekdo pošlje sporočilo, gre za obe napravi. Na splošno morate prenesti program,
vnesti svojo telefonsko številko - in lahko klepetate s prijatelji. Pogledali smo
pripomoček Viber, kako ga uporabljati na računalniku.

Viber na Androidu
Najlažji način uporabe programa Android. Razmislite, kako je to storjeno. Najprej jo
najdemo v trgovini Google Play. Nato ga namestite v napravo in zaženite aplikacijo.
Na pozdravnem zaslonu kliknite »Nadaljuj«. Viber bo zahteval dovoljenje za dostop
do imenika telefona, na katerem je nameščen. Kliknite »Dovoli«. Na spustnem
seznamu izberite državo in določite telefonsko številko. Nato počakajte na SMS
s svojo kodo za dostop do programa in vnesite to kombinacijo številk na zaslonu
nastavitev pripomočka in pritisnite Enter.
Pri tem skoraj vse, ostaja samo, da določite svoje podatke in se prijavite, na primer z
uporabo Facebooka. To je vse, zdaj se vam ni treba omejevati v nobeni
komunikaciji. Kako uporabljati Viber na "Android"? Vse je enostavno. Ta program, če
ga na primer uporabljate prek omrežja Wi-Fi, je vedno v omrežju. Vaši prijatelji, ki so
jih namestili, vam lahko kadarkoli pišejo, pokličejo, pošljejo fotografijo. Na primer, vi
ste na ekskurziji na Češkem - in ste z njimi zahvaljujoč koristnosti. Odlično in še
posebej lepo - popolnoma brezplačno.
No, vi ste namestili Viber za Android, kako ga uporabljati? Vse je tako osnovno kot
komunikacija prek mobilnega operaterja.

