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Nyt medlemsnummer 
Datalærerforeningens medlemmer har fået nyt 
medlemsnummer. Det står bagpå blad 94 – det 
er tallet efter ARC (91975 er bladets kode). 
 
Globaliseringsrådet 
Datalærerforeningen har skrevet et indlæg vedr. 
IT i det almene gymnasium. Foreningen mener, 
at IT & datalogi udgør en alt for ringe del af 
under-visningen. 
www.globalisering.dk
Knud Ole Reffstrups indlæg: 
www.globalisering.dk/multimedia/...
 
Evaluering af IT i gymnasiale uddannelser 
Evalueringsinstituttet (EVA) har udfærdiget en 
rapport om IT i gymnasieundervisningen. Mest 
om pædagogisk brug, kun lidt om teknisk IT. 
www.eva.dk/...
 
Besøg fra DIKU 
Datalogiklasser kan få besøg af forsker fra Data-
logisk Institut, Københavns Universitet. Emner-
ne er datalogisk eller matematisk orienteret. 
www.diku.dk/reklamer/besoeg_paa_gymnasier/
 
IT og kommunalreformen 
I forbindelse med gymnasiernes overgang til 
statsligt selveje skal der foretages en del valg 
bl.a vedr. IT. Nogle af disse dikteres af UVM, 
andre skal de enkelte institutioner selv beslutte. 
www.uvm.dk/kommunalreform/it.htm...
Pt. findes der et interessant dokument skrevet af 
IBM om IT-etableringsvejledning (version 1.2 
fra d. 15/11). De muligheder, som gymnasierne 
har er: insourcing, outsourcing eller samarbejde: 
www.uvm.dk/kommunalreform/documents/...
 
Video i Skype eller Google Talk 
Gratis beta-software, som kan tilføje 
videomuligheden i Skype eller Google chat. 
www.festooninc.com
Skype selv er på vej med video via webcam. 
Findes pt. i beta-version 2.0.0.43 fra 1/12. 
www.skype.com
 
Ny suveræn Maxtor ekstern harddisk 
Maxtor har netop udgivet en ny familie af 
kraftige eksterne harddiske: 

Maxtor OneTouch III Turbo Edition. 
Den fås med 1 TB lagerplads, tilslutning er USB 
2.0 eller firewire 400 / 800 (med overførsel helt 
op til 91 MB/s), dobbelt 3.5” harddiske med 
RAID 0 og 1, rollback-funktion og synkronise-
ring af data osv. 
www.edbpriser.dk/Review.asp?ID=29150
www.maxtor.com/…
 
Afsendelse af en kæmpe fil 
Til brug ved afsendelse af en stor fil, som ikke 
kan være i modtagerens mailboks, findes der 
flere gratis muligheder, hvor brugeren uploader 
filen til en server, og modtager får en mail med 
link til filen. 
EMU’s pakkepost (UNI-login, max 80MB): 
pakkepost.emu.dk
YouSendIt (ingen login, max. 1GB): 
www.yousendit.com eller sikker transport: 
https://www.yousendit.com       Suveræn! 
 
Universal Image Utility 
Meget arbejdsbesparende software, som sikrer at 
samme (Ghost)image kan anvendes på forskel-
lige PC’er – også forskellige HAL-typer! 
Softwaren ribber driverne, og indlægger en data-
base med hardware-drivere. 
www.binaryresearch.net/UIU/About.htm
 
NAS (stand alone filserver) 
Synology har lavet en smart Disk Station 101g+ 
med SATA-disk og LAN-tilslutning. Den har 
mange anvendelser: filserver, USB-printer-
server, webserver, FTP-server, backup-enhed 
osv. Superbilligt og arbejdsbesparende. 
www.synology.com/...
Boksen styres af Linux-software, og man kan 
finde open source software, hvormed man kan 
ændre boksens firmware og funktioner. 
www.nslu2-linux.org/wiki/DS101/HomePage
Zitech er dansk forhandler af boksen: 
www.zitech.dk/product/Details.aspx?ID=158290
 
Microsoft Express Editions 
Gratis versioner af Visual Studio Basic, C#, 
C++, J# samt Web Developer og SQL Server 
kan hentes hos MSDN. Velegnet til datalogi! 
msdn.microsoft.com/vstudio/express/
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