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Uddannelsesforum (UNI-C) 
Uddannelsesforum, som består af foredrag og 
udstillinger om IT i uddannelsessektoren, 
finder sted for 3. gang d. 11.-12. oktober 2005 
i Odense Congress Center. 
www.uddannelsesforum.emu.dk
 
Den elektroniske studieplan (UNI-C) 
UNI-C er snart klar med den elektroniske 
studieplan, som skal bruges i forbindelse med 
gymnasiereformen. 
Der afholdes 8 møder over hele landet i 
september måned. 
Se det midlertidige websted: 
lars.ingesman.person.emu.dk
 
Slipsteaming 
AutoStreamer er et simpelt værktøj til at 
integrere en servicepack i en CD med 
Microsoft styresystem, f.eks. Windows XP + 
SP2 eller Microsoft Server 2003 + SP1. 
Integrationen bevirker, at man slipper for først 
at installere produktet, og så køre en service-
pack bagefter. 
www.simplyguides.net/guides/…
 
Google Desktop Search Enterprise Edition 
Google Desktop Search findes nu i en version, 
som er let at rulle ud på PC’erne via en gruppe-
politik. Under ”Admin Guide” findes en rigtig 
god forklaring på hvordan. Softwaren er gratis, 
hvis man ikke ønsker support! 
NB: Faciliteterne er ganske som i den indivi-
duelle Google Desktop Search. Dog er der 
taget højde for flere brugere, som anvender 
samme PC. 
desktop.google.com/enterprise
 
Secure FTP (anvender SSL) 
Der findes mulighed for at installere en sikker 
FTP server, som anvender SSL til både data-
kanalen og kommunikationskanalen. Skal 
naturligvis kombineres med en sikker FTP 
klient – ellers har det ingen mening! 
F.eks. kan man anvende Gene6 FTP server, 
som er overkommelig i pris. Hvis den 
installeres på en Windows Server, så skal den 
erstatte den indbyggede FTP server (som skal 
disables under Services). 

Som klient kan man f.eks. anvende SmartFTP, 
som er gratis for uddannelsesinstitutioner. 
NB: Alm. FTP er ganske ukrypteret, så det 
udgør en sikkerhedsrisiko. 
Den sikre adgang kan anvendes til upload af 
filer til skolens webserver. Eller man kan 
opsætte en sikker FTP-server, hvor skolens 
brugere kan udveksle filer. 
www.g6ftpserver.com
www.smartftp.com
 
U3 (USB Smart Drive) 
Et nyt konsortium U3 arbejder med at gøre 
USB Flash Drives (de små USB-nøgler) til 
USB Smart Drive. Så man kan afvikle pro-
grammer direkte fra dem uden at de efterlader 
spor på PC’en. Og lagre diverse brugeropsæt-
ninger  til programmer kan gemmes i den – 
f.eks. Skype. Disse opsætninger ligger i Win-
dows XP i brugerprofilen under ”Documents 
and Settings”). Genialt og simpelt. 
Topmøde fandt sted d. 7. juni 2005 i San Jose. 
www.u3.com
 
Værktøj til effektiv sletning af disk 
Freeware-udgaven af Kill Disk kan anvendes 
til effektiv sletning af harddisk, før man 
skrotter en PC. Kan downloades som ISO-
image til bootable CD fremstilling, eller som 
fremstiller af bootable diskette. 
www.killdisk.com
 
Værktøj til sletning af filer 
Sure Delete er et freeware værkøj, som kan 
bruges i Windows miljøet til effektivt at slette 
filer eller mapper, så de IKKE kan genskabes 
af andre smarte værktøjsprogrammer. 
www.wizard-industries.com/sdel.html
 
Værktøj til genskabelse af slettede filer 
Active UNDELETE findes i en freeware-
udgave, som kan håndtere filer op til 64 kB. 
Købeudgaven klarer alle filstørrelser og har 
netværksunderstøttelse. 
www.active-undelete.com
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