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Kontoret
på farten
AF NIELS BARFOD

Fremtidens kontor er alle vegne.
Internettet er ikke længere noget, der kommer ud af en væg.
Det betyder, at vi kan være online overalt – om vi er hjemme,
på arbejdspladsen eller på farten er ligegyldigt, kontoret med
alle de nødvendigste faciliteter
har vi med os. Computerne og
internettet har betydet, at skellet mellem arbejde og fritid er
blevet udvisket.
Det mobile internet har betydet, at det offentlige rum kan
inddrages som arbejsplads.
Transport og cafétid kan udnyttes produktivt, men det forudsætter, at udstyret er up-to-date
og teknisk på omgangshøjde
med mulighederne. I dag er der
flere mobile enheder knyttet til
internettet, end der er stationære. Det skyldes i høj grad væksten i antallet af smartphones,
men laptops med abonnement
på mobilt internet er svaret på
det mobile kontor.
Indtil nu har laptops lidt under, at uanset hvor kraftige processorer, de er blevet udstyret
med, så har softwaren stillet

Tirsdag den 24. maj 2011

Umates TopWheels er en computertaske til korte rejser,
hvor computeren skal med i flyet, og man kun er berettiget
til at have én taske med i kabinen. Den bærbare er ophængt
elastisk, så den er godt beskyttet. Der er endvidere plads til
printer, dokumenter, bøger og lidt tøj. Den overholder de
internationale mål for håndbagage i fly. Pris 830 kr.

stadig større krav. Det har betydet, at batteritiden ikke er øget
særligt meget. Det kommer nu
med faste diske og LED-baserede
skærmteknologier,
som bruger meget mindre
strøm. Et andet hovedkrav er, at enhederne i det
mobile kontor vejer så lidt
som muligt, og ledninger
og kabler så vidt muligt er
bandlyst. Ladere og opladning slipper vi stadig ikke
for, da den trådløse strøm
fra elnettet endnu lader
vente på sig. Børsen Digital
har sammensat en pakke til
det mobile kontor, som lever op til disse krav.
Computertasken har længe været et overset stykke tilbehør. I takt med at flyveselskaberne bliver stadig mere
restriktive med håndbagagen – stadig flere flyselskaber accepterer ikke længere
to stykker håndbagage – er
det vigtigt, at computertasken også kan rumme papirer og beklædning til den
korte rejse og stadig kan
lægges op i bagagehylden.
niels.barfod@borsen.dk

HP Office Jet – bærbar printer har
litiumbatteri, så der er saft nok til
udprintning af 500 sider. Den kan
kommunikere via Bluetooth, så den er
helt uden ledninger. Kan også printe
fra en smartphone. Pris 2400 kr.

Det berygtede cookie-direktiv udsat
■■ Cookies

delsen den 25. januar, når direktivet skal træde i kraft.

AF NIELS BARFOD

Kompleks affære
Danske
internetkøbmænd,
som gennem mange måneder
har frygtet EU-Parlamentets
krav om informeret forbruger
samtykke ved brug af cookies,
kan indtil videre trække vejret
roligt.
IT- og Telestyrelsen undlader
her og nu at håndhæve et strikst
regelsæt, sådan som EU-parlamentarikerne har lagt op til for
at øge forbrugerbeskyttelsen på
området. Tidligere har styrelsen
bebudet, at der ville komme specifikke regler for cookie-anven-

Nu oplyser IT- og Telestyrelsen
styrelsen imidlertid, at hele affæren har vist sig så kompleks,
at styrelsen vil i fornyet dialog
med EU-Kommissionen og de
andre EU-landes respektive regulerende myndigheder, således
at man kan forsøge at opnå en
fælles forståelse af de ny regler.
Styrelsen erkender da også, at
internetbranchen ikke er klar til
opfylde specifikke krav.
»Det er specielt kravet fra EU
om informeret samtykke, som
volder kvaler,« oplyser kontor-

chef Kresten Bay fra styrelsen,
som mere konkret vil melde sin
beslutning ud i dag.
I FDIH, som er brancheorganisation for distancehandel og
kommercielle internetvirksomheder herhjemme, har nervøsiteten været voldsom for, at reglerne ville blive så detaljerede,
at deres kunder skulle afgive informeret samtykke, hver eneste
gang kunden blev konfronteret
med en cookie – og det kunne
meget vel finde sted rigtig mange gange på en dag, da cookieteknologien er vidt udbredt.
IT- og Telestyrelsen har tidligere gennemført en høring,
hvor ikke mindst IT-branchen
i skarpe vendinger advarede

mod stram regulering på området.
FDIH opfordrer imidlertid
alle med hjemmesider, som anvender cookies, om at få et overblik over, hvordan de selv anvender dem og redegøre for det på
deres hjemmesider evt. i en tilføjelse til en privacy-erklæring, så
forbrugerne ikke er i tvivl.

Venter på Bruxelles
»Mens vi venter på Bruxelles, så
tjek jeres cookies og vent,« lyder
det fra PDIH’s kommunikationschef Henrik Theil, som påpeger,
at der heller ikke er enighed i de
26 EU-lande om, hvordan cookie-reglerne i EU’s databeskyttel-

sesdirektiv, som det rettelig hedder, helt præcist skal forstås.
»Først når der er en afklaring
fra EU, giver det mening med en
dansk vejledning og en passende
tidsfrist til at implementere en
løsning, lyder det fra FDIH, som
tilføjer, at forbrugeroplysning
om cookies kan være en god ide,
som ikke koster noget særligt.
En cookie er et sæt informationer, som en hjemmeside lægger
på brugerens browser for at bedre at kunne holde øje med brugerens adfærd på hjemmesiden.
Cookies anvendes i vidt omfang
af både kommercielle og offentlige hjemmesider.
niels.barfod@borsen.dk
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Bygevejrmedlokaltorden

16°C
• 17.50 • DR Update –

Fujitsu Lifebook P771 – er en »high end«
notebook med en vægt på kun 1,3 kg og ekstraordinær lang batteritid. Den kan ifølge producenten arbejde i 18 timer imellem opladningerne
og har endda mulighed for ekstra batteri. Der er
valgfri SSD-disk og så kan den rumme en projektor, så den kan bruges som personlig biograf.
Med projektor koster den 13.700 kr.

HP Wifi Mobile Mouse – er baseret på wiﬁ,
så man slipper for at belaste f.eks. en usb-port.
Musen leveres fra juni. – Pris 300 kr.

nyheder og vejr
18.00•Hvaderdetværd?
Efteretlangtogaktivtliver
Birtevedatværeklartilat
ﬂyttetilenældrebolig.Såder
skalryddesudihjemmet.
Birteharalleredesatnavn
på,hvemderskalarvehvad.
VurderingsekspertCasper
Behrendtzensætterpriserpå
hjemmetsmøblerogmalerie
• 18.30 • TV Avisen med
Sporten
19.05•aftenshowet
20.00•Undercoverchef–
Carlsberg–Carlsbergsnye
produktionsdirektørTorsten
Steenholt,harkunligesat
sigidendanskedirektørstol
efterenlignendestillingiudlandet.Vedatgåundercover
pådenfabrikhantildaglig
skallede,vilhansehvordan
hankaneffektivisereogoptimereproduktionenafølog
sodavandpådanmarksstørstebryggeri
20.30•Sømanden&Juristen
–historierfraethospice
dRsandersaggerhari6
ugerværetfrivilligpåanker
FjordHospiceiHvideSande
• 21.00 • TV Avisen
21.25•Kontant:TdCblæser
påTV-kunder
21.50•Sporten
22.00•Wallander:Skyggerne
(2:2)Svenskkrimidrama
2003.Jagtenpåmorderen
førerWallanderoghanskollegertilensumpaføkonomiskkriminalitetogetﬁrma,
somerinvolveretilyssky
organtransplantationer
23.05•Ungepådruk
danskeungeerdeungei
Europasomdrikkermest.Vi
følger4ungepåRoskildeFestivalenogenpartyferieiBulgarien,ogundersøgerkonsekvenserneafderesdruk
23.35•Kyssetafspritten

• Nyheder døgnet rundt

Hvemharmaletbilledet
★★★★★★

4 af 6 stjerner
Google Goggles (Iphone/Android) – Et billede på museet, et logo på husfacaden, et fotografi i avisen. Den gratis Iphone- og Android-applikation udnytter først og
fremmest søgemaskinen Googles enorme billeddatabase, som også omfatter logoer for millioner af varemærker, og derfor kan vise brugeren videre til en hjemmeside
med beskrivelse af emnet.
Forsøg med logoer fra dagbladet Børsen, et Canonobjektiv, et Lipton-tebrev samt en gengivelse af maleren
Edouard Manets billede »Frokost i det grønne« gav gode resultater.
Det ikke så godt med logoet på siden af et sæt Sennheiser hovedtelefoner. Her viste appen billeder af en række bilmodeller! For den travle forretningsmand er den
mest praktisk funktion måske, at den kan udtrække
oplysninger fra et visitkort og derefter overføre dem til
telefonens kontaktdatabase.
pmc

• 18.00 • Nyhederne,

Finans og Sporten
18.25•go’aftendanmark
• 19.00 • Nyhederne
19.30•Regionalprogram
20.00•Bitz’storekur
Etslankerelivhandlerom
atspiseordentligt,ogernæringsekspertChristianBitz
trorikkepåslankekure.ijanuarsattehangangidet,der
skullevisesigatblivedanmarksstørstekuri
»go’morgendanmark«
20.50•ingenkæremor–
aleneijunglen–dadesyv
danskepigervågner,harekspeditionslederenlotharFriis
forladtdem,ognumådebevise,atdekanståegneben
21.25•alarm112–lægehelikopteren–danmarks
førsteakut-lægehelikopter
• 22.00 • Nyhederne og
Sporten
22.20•Regionalenyheder
22.30•dagsdato:Kærlighedpånettet–dendigitale
dating-revolution.iEngland
erderca.15millionersingler,
oghalvdelenafdembenytter
sigafinternettetijagtenpå
denstorekærlighed
23.20•Heltpåspandeni
Thailand–knibeunder
sydenssol
00.10•Jail–amer.dok.

18.45•Columbo:densidste
vilje–amer.krimifra1971.
atspiddesitoffereranmelderensmindstekunst.Først
denrigeonkelogsåden
uskyldigtmistænkte,som
senderColumbopåvildspor.
Menonklenfårdetsidsteord
20.00•Hjælpminkoneer
skidesur–Erdetmigeller
børnenehunergiftmed?
Nårmændharleveretden
klat,derskaltil,foratkvindenkanfåsineønskedebørn,
såharhansamtidigsendten
benhårdboomerangafsted.
Kvindensinteresse,beundringogomsorgﬂytterlangt
vækframandenogernukun
målrettetbørnene
20.25•OmiddjaliliShow
Engelskstandup-show
20.55•dokumania:Min
avatarogmig–dok.2010
Seseparatomtale
• 22.30 • Deadline
23.00•drømmenomen
atomvåbenfriverden
Tyskdokumentarprogram
fra2008
23.45•TV!TV!TV!
Foråretssidsteprogramer
enTV!TV!TV!-special,der
benytterlejlighedenoget
halveretbudgettilatlaveen
klipbaseretspecialomandre
specials

18.00•Nyhedsstrømmen
Kommentarer,reportagerog
analyser
19.30•Erhvervsnyheder
Medanalyserfraverdens
ﬁnanscentre
19.45•dagenssport
20.00•dagensnyheder
Nyhederoganalyser
21.30•Erhvervsnyheder
Medanalyserfraverdens
ﬁnanscentre
21.45•dagenssport
22.00•NyhederfraUSa
Nyhederogreportagerfra
USa
22.30•Hardtalk
interviewmedenprominent
beslutningstager
23.00•Nyheder
23.45•dagenssport
00.00•NyhederfraUSa
00.30•Erhvervsnyhederfra
asien
00.45•asienidag
Nyhedsmagasin
01.00•Nyheder

18.50•Storbydistriktet
Tyskkrimiserie
19.45•Viden-kortogkontant-videnskabensverden
• 19.55 • Finansnyt
• 20.00 • Nyheder
20.15•Forgudsskyld
Tyskdramaserie
21.05•ialvenskabelighed
Tyskfamilieserie
21.50•Plusogminus
Pengemagasin
• 22.15 • Nyheder
22.45•Maischberger
• 00.30 • Nyheder

• 19.00 • Nyheder og vejret

MIN AVATAR OG MIG
DR2 20.55 •Enuheldigﬁlminstruktørbesluttersigforat
prøvelykkenidenvirtuelleverdenSecondlife.Hermøder
handensmukkeavatarHelena,somhjælperhamigang
medenstrålendekarriere.dasuccesenstigerhamtilhovedetenderhanmedatmistealt.HanssøgenefterHelena
førerhamtiløenakasha,hvorhanbliverkontaktetafnogle
mystiskelysvæsner.delover,athannokskalblivegenforenetmedsinelskede,menførstrejsetiletbjergiNevada.

På Ipad og borsen.dk kl. 10.00, 16.00 og 17.00

DILBERT

UgENSaPP

17.00•17Finansognyheder
18.00•Nyhederogﬁnans
20.00•aftenlivemedtirsdagsanalysenafdanskpolitik
21.00•Nyhedstimen
22.20•22ﬁnans
23.00•23live:Klædtpåtili
morgen
23.30•Natnyt

Dagen byder på lidt eller nogen sol, bebuder DMI, lokalt med risiko
for torden.
De sydlige egne starter med skyet og regnfuldt vejr – og temperaturerne vil ligge mellem 12 og 16 grader. Vinden bliver jævn til hård
fra sydvest og vest – dog kuling i Nordjylland. De kommende dage vil
fortsat have vekslende vejr med regnbyger og torden.
BS

19.25•PolitietfraRosenheim–Tyskkrimiserie
20.15•dekongelige
Reportageromdekongelige
ogkongehusene
21.00•Frontal21
Nyhedsmagasinmedaktuelle
emner
• 21.45 • Nyheder og vejret
22.15•37grader–Magasin
ommennesker-tætpå
22.45•Pelzigfalderisnak
Talkshow
• 23.45 • Nyheder

