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Portable applications på en 
USB-stick! 
Det er nu muligt at medbringe egne programmer 
på en USB-stick, og så få afviklet dem på en PC. 
Al opsætning af softwaren, f.eks. favoritter i 
browseren, ligger på USB-sticken! 
Download-muligheder er f.eks. Firefox-browser, 
OpenOffice kontorprogram, ThunderBird mail-
program, Sunbird kalender, FileZilla FTP-pro-
gram, VLC medie-player, GIMP grafik. 
portableapps.com
Man kan hente et lille smart gratis stump soft-
ware PStart, som kan lave menustyring. 
www.pegtop.net/start/
Praktisk ved rejser, hvor man har genveje til 
vigtige sites med i lommen. 
Kan man forestille sig, at elever medbringer en 
USB-stick med egen opsætning af software, og 
bruger den påskolen PC? Og på den måde selv 
styrer indstillinger. 
 
Kommandolinie-værktøjet NirCmd 
Imponerende freeware, som kan bruges til effek-
tivt at udføre opgaver på en eller flere PC’er. 
www.nirsoft.net/utils/nircmd2.html
 
Kryptering af IP-telefoni (Zfone) 
Alm. IP-telefoni er ukrypteret, derfor kan samtale 
sniffes. Manden bagved PGP (kryptering af e-
mails) har udviklet software, som krypterer sam-
talen. Skal være installeret hos begge partnere. 
www.philzimmermann.com/EN/zfone/
NB: Skype-samtaler ER allerede krypteret. 
 
Googles PDA interface 
Google har et smart interface, så en side ændres, 
så den kan ses på en PDA. 
www.google.com/gwt/n
 
Findvej i DK 
Nyt webprodukt til at finde vej, som kombinerer 
Google satellitbilleder og Kort- & Matrikelsty-
relsens kort. 
www.findvej.dk
 
Microsoft Office 2007 beta 
Filformatet ændres til Open XML (zip-fil). 
www.microsoft.com/office/preview/

Microsoft Virtual Server 2005 R2 
Microsoft har gjort Virtual Server 2005 gratis. 
Kan downloades og anvendes til tests. 
NB: SP1 er klar i en beta-version nu. 
www.microsoft.com/windowsserversystem/ 
virtualserver/
 
SL69 
Til datalogi-faget findes på Matlex en gennem-
gang af Søren Lauesens modelmaskine SL69. 
Modellen indeholder en interaktiv maskine. 
www.matlex.dk/slem.html
 

PC-Worlds oversigter 
 

Spionering og modtræk 
Der findes mange muligheder for at spionere og 
undersøge en medarbejders PC og brug af denne. 
Men der findes altså også en række modtræk 
dertil! 
www.pcworld.dk/art/7390
 

IT-ekspertens værktøjskasse 
PC-World har en oversigt over 30 nyttige 
værktøjer til PC’en. 
www.pcworld.dk/art/7392
 

Netradiostation: 
PC-World har en glimrende beskrivelse af, 
hvordan man laver en simpel netradiostation 
med WinAmp softwaren. Det kan bruges i under- 
visningen på en skole til at distribuere taler 
og eget produceret musik. 
Websitet behandler også problemstillingen med 
ophavsret, KODA osv., hvis man kører med 
kommercielt sigte. 
www.pcworld.dk/art/7441
 
Folketingsbeslutning om åbne standarder 
D. 2. juni 2006 vedtog folketinget enstemmigt et 
beslutningsforslag om åbne standarder for soft-
ware i det offentlige. 
www.ft.dk/...
 
Mobil dataopsamling 
Nyt smart og billig dataloggerudstyr med indbyg-
get batteri og USB-connector. USB-501 måler 
temperatur, USB-502 måler tillige luftfugtighed. 
www.measurementcomputing.com/...
www.measurementcomputing.com/...
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