
Är du en ComUser™?
Sitter du ibland på tåget och undrar om din kund har mailat 
dig specifikationerna på det jobb du ska göra åt denne? Eller 
väntar du ett väldigt viktigt mail, men kan inte komma åt en 
dator? Eller kanske du står vid busshållplatsen och kommer 
på att du glömt kontrollera när tåget går till Stockholm?

Då har vi bara en fråga till dig; använder du armbandsur? 
Om svaret är ja så har vi en helhetslösning för dig med stora 
behov av kommunikation och tillgänglighet, ComUnite™.

ComUnite™?
ComUnite™ är en allt-i-ett lösning för kommunikation via 
ditt armbandsur. Ny teknik har tillåtit oss att på en så liten 
plats inrymma ett helt mobilt kontor. Vad sägs om en fast 
uppkoppling till internet på upp till 512 kbps var du än är, 
via din klocka? Vad sägs om ett lagringsutrymme på 450 
megabyte i densamme? Vad sägs om synkronisering med din 
dator, din Palm Pilot eller en Windows CE dator via radiolänk? 
Vad sägs om fullt krypterad och säker överföring mellan en 
rad olika enheter på marknaden.

ComUnite™ är baserat på öppna standarder som BlueTooth™ 
för radioöverföring och TCP/IP för nätverkskommunikation. 
Din ComUnite™ enhet, ComUnit™ känner av andra BlueTooth 
enheter i närheten automatiskt och om du står vid en 
ComUnite™ kompatibel dator så kan du logga in på din 
ComUnit™ via den, och då får du upp den 450 megabyte 
stora hårddisken på datorns skrivbord, och du kan då ladda 
ner eller upp filer från och till din ComUnit™.

Mobiltelefon?
Ja, din ComUnit™ har en inbyggd GSM telefon som är 
uppgraderingsbar när som helst när nya standarder 
uppkommer. Du använder dig av en trådlös hörsnäcka för att 
prata i din "telefon". Att ringa ett nummer är inte svårare än 
att säga ett namn, din ComUnit™ har inbyggd 
röstigenkänning.

Öppna standarder
ComUnite™ baseras på ett nytt operativsystem som heter 
ComUnix™ och är helt öppet, så vem som helst kan utveckla 
nya program för ComUnite™ standarden vilket gör det till ett 
snabbt växande system.

Framtiden
ComUnite™ är ett flexibelt och säkert system. ComUnite™ 
kan i framtiden komma att ersätta betalning i butik, 
legitimering och mycket andra saker. Detta är inte framtiden, 
det finns redan idag.

Läs dina mail på en Palm Pilot 
med BlueTooth™-stöd. Palm 
Pilot:en kan även tjäna som 

gränssnitt för flertalet av 
applikationerna i din ComUnit™ 

och sörja för att administrera 
inställningar.

Eller använd din ComUnit™ som 
en mobil hårddisk mellan olika 

datorer, allt dom behöver är 
BlueTooth™-stöd.

Du redigerar dina filer "live" mot 
din ComUnit medans du jobbar 

på din dator. Backup görs 
automatiskt.

Inga sladdar mellan din 
ComUnit™ och din hörsnäcka 
med inbyggd mikrofon.

Mindre varianter av hörsnäcka 
finns självklart för dem som 
alltid vill ha den i, eller som till 
exempel är ute och joggar.

Alla hörsnäckor som stödjer 
BlueTooth™ fungerar fint.

(Tävlingsbidrag)

Hela ditt kontor på din arm.
Din ComUnit™ har en fast 
uppkoppling till internet, ett 
flexibelt programspråk som  ger 
möjligheter till stor variation på 
programutbudet och ett stort 
lagringsutrymme för personliga 
filer.


