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1 Usługa Skydrive  

Używaj SkyDrive do gromadzenia plików na dysku twardym i w chmurze, aby móc uzyskać do nich 

dostęp z dowolnego miejsca. Twoje pliki są dostępne na wielu komputerach, na telefonie, a nawet na 

urządzeniach z systemem innym niż Windows, gdy jest na nich zainstalowana bezpłatna aplikacja 

SkyDrive.  Z poziomu Windows 8 po zalogowaniu mamy bezpośredni dostęp do Skydrive, w Windows 

Phone  mamy aplikacje która, umożliwia nam dostęp do naszego skydrive, w każdym momencie, 

warunkiem jest dostęp do internetu  

2 Microsoft Office 

 Pakiet Microsoft Office Mobile zawiera wersje mobilne aplikacji pakietu Microsoft Office, które są 

przeznaczone do użytku w telefonie. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w centrum Office 

swojego telefonu. Pakiet jest na bieżąco aktualizowany, a użytkownicy mają do niego swobodny 

dostęp  

3 Windows Live-  Każde urządzenie nadany ma swój indywidualny identyfikator który, upoważnia do 

korzystania z usług, jest również potrzebny do synchronizacji telefonu z komputerem, dzięki 

Windows Live możemy znaleźć swój telefon, gdy zostanie zgubiony, skradziony, i zablokować jego 

funkcje by stał się nieszkodliwy w rękach obcego człowieka, 

4 Internet explorer- tak jak w systemie windows 8 tak i w systemie windows phone mamy dostęp do 

przeglądarki internet explorer. Dzięki takim funkcjom, jak karty, ulubione i wbudowane 

udostępnianie stron internetowych, Internet Explorer 10 dla Windows Phone 8 sprawia, że 

surfowanie w sieci jest proste, nawet gdy jesteś w podróży. Aby przeglądać strony internetowe, 

musisz dysponować połączeniem do transmisji danych w sieci komórkowej lub Wi-Fi 

5 Synchronizacja z Facebook – w Windows Phone mamy możliwość synchronizacji naszych 

znajomości na facebooku z naszymi kontaktami, dzięki czemu system na bieżąco aktualizuje kontakty, 

zdjęcia, do wszystkiego mamy dostęp z poziomu naszych kontaktów, do nowinek, do zdjęć, ostatnich 

wpisów. 

6 Market place- Sklep Windows Phone zawiera najlepsze aplikacje znanych i lubianych firm. 

Znajdziesz w nim ponad 120 000 sprawdzonych aplikacji oraz gier, część aplikacji wymaga uiszczenia 

opłaty, ale też użytkownik ma dostęp do wielu darmowych aplikacji  

7 Zune- Zune jest wielozadaniowym programem przeznaczonym do odtwarzania multimediów oraz 

komunikacji z odtwarzaczami przenośnymi Zune i telefonami Windows Phone 7. Program ten może z 

powodzeniem odtwarzać muzykę zapisaną w formatach MP3 i WMA, wideo we wspieranych przez 

system formatach oraz służyć jako przeglądarka zdjęć. 

 

Aplikacja oferuje możliwość edycji metadanych odnalezionej na dysku muzyki oraz katalogowanie jej 

i grupowanie w listy odtwarzania. Zebraną muzykę można ręcznie lub automatycznie 

zsynchronizować do urządzenia przenośnego (odtwarzacza Zune lub telefonu Windows Phone 7). 

Program automatycznie konwertuje odnalezioną muzykę oraz filmy do formatu optymalnego dla 

docelowego urządzenia. 



 

Znany pod nazwą kodową Dorado program umożliwia także kupowanie aplikacji dla Windows Phone 

7 i Zune HD oraz muzyki i filmów w Zune Marketplace. Muzyka może być też odtwarzana w ramach 

subskrypcji Zune Pass. Zune pozwala także na automatyczną synchronizację podcastów (także w 

formie wideo) oraz stanowi narzędzie niezbędne do aktualizowania telefonów Windows Phone 7. 


