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Tres aplicacións de mensaxaría
instantánea para iPad
IM+ Pro é a aplicación máis completa, mentres que
Imo.in está orientada á funcionalidade e BeejiveIM
conta con maiores opcións de configuración

Un dos principais usos dos comprimidos
está relacionado coa comunicación. As
aplicacións de mensaxaría instantánea
desde dispositivos portátiles convertéronse nun segmento de mercado con gran
crecemento. Segundo un recente estudo,
nos próximos cincos anos o uso de aplicacións de mensaxaría instantánea desde
dispositivos móbiles —comprimidos e
teléfonos intelixentes— triplicarase e superará os 1300 millóns de usuarios. EROSKI
CONSUMER realizou unha proba de uso de
tres aplicacións de mensaxaría instantánea
para o comprimido iPad, co obxectivo de
coñecer as súas vantaxes e inconvenientes
no uso diario. Son os seguintes:

O mellor para...
• Enviar/recibir mensaxes de usuarios da axenda de
contactos: IM + Pro
• Número de servizos de mensaxaría instantánea
compatibles: IM+ Pro
• Navegar desde a aplicación: IM+ Pro
• Estar conectado en segundo plano: BeejiveIM
• Enviar mensaxes multimedia e estar localizado:
IM+ Pro y BeejiveIM
• Unificar contactos: BeejiveIM
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IM+ Pro
O mellor: o seu ámbito gráfico
O peor: o seu peche de sesión despois dun tempo de inactividade

Imo.in

Na súa versión para iPad conta cunha
variante gratuíta e outra de pagamento
utilizada nesta proba de uso. Esta versión
Pro ten un custo de 7,99 euros. Inclúe os
servizos de mensaxería instantánea de
Facebook, Skype, MSN/Live Messenger,
Google Talk, Yahoo!, AIM/iChat, ICQ, MySpace, Twitter, Jabber, así como outros
servizos de mensaxería e redes sociais
locais chinesas e rusas. Conta tamén
co seu propio navegador para abrir os
enlaces que os contactos compartan
por mensaxería sen necesidade de acudir a Safari, unha operación incómoda
no iPad. É unha versión de pagamento
compatible cos sistemas operativos iOS,
Android, Blackberry, Windows Phone,
Symbian S60, WebOS e teléfonos baseados en Java.

O mellor: a súa aplicación gratuíta

Os usuarios poden engadir de forma
manual cada un dos seus servizos de
mensaxería na aplicación ou ben crear
unha conta no servizo Plus.im para unificar todas as contas desde un único rexistro. Este servizo dispón dunha versión de
mensaxería instantánea accesible desde
o navegador. Ademais, esta conta pode
utilizarse no servizo IM+ Neighbors, que
permite localizar os contactos segundo
a súa proximidade. IM+ inclúe un servizo
de mensaxería similar a WhatsApp,
denominado Beep, que posibilita enviar
e recibir mensaxes de texto, de vídeo ou
de voz xunto con fotografías desde calquera teléfono da axenda de contactos
do usuario. Desta forma, non é necesario
engadir de modo manual os contactos
en IM+ para iniciar unha conversa.
O iPad é un dispositivo que non permite
a recepción de SMS a pesar de dispoñer dun modelo 3 G compatible con
tarxetas SIM. Polo tanto, para utilizar este
servizo no iPad, é necesario rexistrarse
mediante un número de teléfono móbil
con capacidade para recibir SMS. A este
número, IM+ Beep envía un código de
activación para validar a conta desde a
aplicación para iPad.

O peor: as poucas opcións de configuración e personalización

BeejiveIM

É unha aplicación de mensaxaría instantánea dispoñible para os teléfonos
baseados en iOS, Android, Blackberry e
Symbian. Ademais, tamén dispón dunha
versión accesible desde navegadores.
A súa versión para iPad é gratuíta e
ofrece as funcións máis utilizadas polos
usuarios deste tipo de servizos. Polo
tanto, é unha opción recomendada para
usuarios que busquen unha aplicación
sinxela e sen moitas complicacións.

O mellor: a súa xestión sinxela de
contas de mensaxaría

Unha opción denominada “link” permite
enlazar as diferentes contas de usuario
de mensaxaría instantánea. Desta forma,
cando se inicia a sesión nun servizo de
mensaxaría, tamén se realiza o inicio
de sesión no resto de contas e servizos
vinculados. Esta opción pódese reverter
en calquera momento.
Imo.in dispón de poucas opcións de
configuración, aínda que estas son de
grande importancia para os usuarios, ao
estar enfocadas á privacidade e á xestión
das conversas. Entre elas destaca unha
opción que permite gardar o histórico das conversas, os contrasinais dos
diferentes servizos e mesmo mostrar as
emoticonas. Por último, esta aplicación
posibilita manter unha sesión activa en
segundo plano un máximo de setenta e
dúas horas, sen posibilidade de indicar
un tempo predeterminado.

O peor: non dispón dunha versión
básica gratuíta
É unha aplicación de mensaxaría instantánea dispoñible para os sistemas
operativos iOS, Android e Blackberry.
A súa versión para iPad ten un custo
de 7,99 euros e carece de alternativa
gratuíta. A pesar do seu prezo, BeejiveIM
non ofrece grandes vantaxes respecto
a outras propostas gratuítas, como a
versión básica de IM+ ou a aplicación de
Imo.in utilizada nesta proba de uso.
Por outro lado, é compatible cos
principais servizos e protocolos de
mensaxaría instantánea, como Google
Talk, Windows Live Messenger, Yahoo!
Messenger, Facebook Chat, AIM, Jabber
e MySpace IM. Unha das súas principais
características é a súa facilidade de
uso e a estabilidade xeral do sistema,
o que permite unha conexión rápida
e eficiente cos diferentes protocolos e
servizos de mensaxaría instantánea cos
que conte o usuario.
Como punto ao seu favor, comentar
que dispón de multitude de opcións
de configuración. Unha interesante é
a posibilidade de unificar os contactos
dos sistemas de mensaxaría instantánea cos propios da axenda. Con todo,
carece dalgunhas opcións básicas con
respecto á privacidade, como gardar o
contrasinal dun servizo determinado
por defecto.
Outra característica positiva é que
permite configurar o tempo máximo de
sesión activa en segundo plano, entre
unha duración mínima de dúas horas
a un máximo de sete días. Ademais, é
posible configurar unha mensaxe de
personalización cando a sesión entra en
modo inactivo.//
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