WinZip®-app voor Android nu beschikbaar
De productenlijn van WinZip voor meerdere platforms heeft de mobiele ondersteuning nu
uitgebreid met een gratis Android-app
Maidenhead, UK (25 juni, 2012) – WinZip Computing, een onderneming van Corel, heeft vandaag
WinZip® voor Android aangekondigd, een nieuwe gratis mobiele app die nu beschikbaar is op
Google Play en GetJar. Met het meestgebruikte zipprogramma ter wereld kunt u eenvoudig
zipbestanden op uw Android-apparaat weergeven, openen en opslaan, of ze nu als bijlage aan een
inkomend mailbericht hangen, gedownload zijn van een webpagina of geopend worden vanaf een
SD-geheugenkaart

WinZip voor Android bouwt verder op het succes van WinZip voor iOS, dat eerder dit jaar werd
geïntroduceerd en al door meer dan een miljoen mensen werd gedownload. WinZip-programma's zijn
nu op alle populaire platforms van de branche beschikbaar: Windows, Mac, iOS en Android. Voor
online delen en delen via de sociale media biedt WinZip ook bestandsoverdracht via ZipSend™ en
Facebook-webdiensten via ZipShare™.
Belangrijkste functies WinZip voor Android


Wanneer u een zipbestand ontvangt, kunt u rechtstreeks binnen de WinZip-app
ondersteunde afbeeldingen, teksten en webbestanden weergeven. Met de integratie van
apps van derden kunt u ook eenvoudig andere populaire bestandsindelingen openen.



Open versleutelde zipbestanden (zoals AES128 en AES256) om gevoelige materialen veilig
te bekijken als u onderweg bent.



Kopieer niet-gezipte inhoud naar het klembord om het in een e-mail of een andere
toepassing te plakken. Sla het als laatste uitgepakte zipbestand op om het later te bekijken.



Pak Android-apps (.apk-bestanden) die u als zipbestand vanaf Google Play of de Amazon
Appstore hebt gedownload automatisch uit en installeer ze.

Bestandsondersteuning en integratie derde partijen
Met WinZip voor Android kunt u de volgende typen bestanden weergeven:


Foto's en afbeeldingen (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)



Tekstbestanden (.rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, .js, .log, .xml, .css, .java, .cs, .h, .m, .cpp, .c, .sql,

.properties)


Webbestanden (htm, .html, .jsp, .asp)

Met WinZip voor Android kunt u ook andere populaire bestandsindelingen in apps van derden
openen:


Word-documenten (.doc, .docx)



Excel-werkbladen (.xls, .xlsx)



PowerPoint-presentaties (.ppt, .pptx)



PDF-bestanden (.pdf)

“Met onze gratis Android-app breiden we de kracht van WinZip uit tot nieuwe mobiele klanten en
leveren we een belangrijk hulpmiddel voor het openen van gezipte bestanden als u onderweg bent.
Onze eerste mobiele app, WinZip voor iOS, werd heel goed ontvangen en is al door meer dan een
miljoen iPhone- en iPad-gebruikers gedownload. Nu bieden we met de apps voor Android en iOS
WinZip-programma's voor klanten op beide grote mobiele platforms," zegt Patrick Nichols, president
van WinZip. “Of u nu Android, iOS, Mac of Windows gebruikt, WinZip beschikt over de hulpmiddelen
die u nodig hebt, speciaal ontworpen voor uw favoriete telefoon, tablet en systeem.”
Beschikbaarheid
WinZip voor Android is compatibel met Android-besturingssystemen 2.1 (Eclair), 2.2 (Froyo), 2.3
(Gingerbread), 3.x (Honeycomb) en 4.x (Ice Cream Sandwich), en is nu op Google Play en GetJar
beschikbaar als een gratis Engelstalige app.
Informatie over WinZip Computing
Sinds WinZip Computing in 1991 werd opgericht heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot 's werelds meest
toonaangevende leverancier van technologieën op het gebied van bestandscompressie. WinZip
Computing, een onderneming van Corel, biedt WinZip® aan, 's werelds meest populaire
zipprogramma, samen met andere vernieuwingen, zoals de Facebookdienst ZipShare™ , de
bestandsoverdrachtsdienst ZipSend™, WinZip-apps voor iOS en Android, en WinZip® Mac Edition.
Ga voor meer informatie over WinZip naar www.winzip.com.
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