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Níže si můžete stáhnout java aplikaci do Vašeho mobilního telefonu a mít tak stále při ruce
aktuální infromace o stavu sjezdovek a lyžařských podmínkách v Nových Hamrech. Jedná se o
"informativní" aplikaci, která nahrazuje dnes již zastaralý způsob zasílání dotazovací sms (která
byla navíc zpoplatněná).

Novinky v aktuální verzi :
- aplikace využívá nový "zeštihlovací" algoritmus pro přenos dat
- nově jsou dostupné dvě verze aplikace, s grafikou a bez grafiky - krok vstříc "mobilním
surfařům"
- optimalizováno jádro a zobrazení aplikace tak, aby byla podporována na více zařízeních

Verze ke stažení :

ZIP
Stáhnout
Verze :
3.0 Beta, 140 kB
Platforma :
MIDP 2.0, CLDC 1.1
Poznámka :
Testováno na telefonech Nokia N70 a 6300 - provoz i instalace bez problémů.
Kompletní balík .zip obsahující soubory potřebné pro instalaci přímo v telefonu (nutno předem
rozbalit !) nebo pro instalaci pomocí Vašeho softwaru v počítači (Nokia PC Suite apod.).
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ZIP
Stáhnout
Verze :
3.0 Beta - BEZ GRAFIKY , 44 kB
Platforma :
MIDP 2.0, CLDC 1.1
Poznámka :
Testováno na telefonech Nokia N70 a 6300 - provoz i instalace bez problémů.
Kompletní balík .zip obsahující soubory potřebné pro instalaci přímo v telefonu (nutno předem
rozbalit !) nebo pro instalaci pomocí Vašeho softwaru v počítači (Nokia PC Suite apod.).

JAR
Stáhnout
Verze :
3.0 Beta, 144 kB
Platforma :
MIDP 2.0, CLDC 1.1
Poznámka :
Tento soubor by (teoreticky) měl jít stáhnout a nainstalovat přímo z mobilního te
Proklikejte se pomocí mobilního prohlížeče až sem, a zvolte "Stáhnout". Aplikace by se měla rovnou
nainstalovat.

JAR
Stáhnout
Verze :
3.0 Beta - BEZ GRAFIKY, 48 kB
Platforma :
MIDP 2.0, CLDC 1.1
Poznámka :
Tento soubor by (teoreticky) měl jít stáhnout a nainstalovat přímo z mobilního te
Proklikejte se pomocí mobilního prohlížeče až sem, a zvolte "Stáhnout". Aplikace by se měla rovnou
nainstalovat.

Aplikace je zcela intuitivní, tudíž její ovládání netřeba vysvětlovat.

Podporované (odzkoušené) mobilní telefony :
- Nokia N70
- Nokia 6300
- Nokia 6220 Classic
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Prosím, využijte Diskuzního fóra a případné dotazy směrujte tam. Ocením především
konstruktivní dotazy, nápady na vylepšení popř. informaci o tom, kde všude aplikace funguje a
kde nikoliv. Nevlastním totiž arzenál mobilních zařízení, takže není v mých silách aplikaci
odladit pro všechny platformy naráz :).

Upozornění : TJ Nové Hamry ani autor aplikace nenesou žádnou odpovědnost za případné
škody způsobené používáním, nebo nesprávným postupem instalace aplikace. Aplikace je
šířena zdarma (freeware) a za její používání si TJ Nové Hamry neúčtuje žádné poplatky. Avšak,
během užívání aplikace mohou být Vaším mobilním operátorem účtovány poplatky za přenos
dat (záleží na tarifu).
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