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Gratis tjenester på nettet & 
Webbaserede samarbejdsværktøjer 
 
Zoho Ajax tjeneste 
Zoho rummer bl.a. en gratis plugin til Microsoft 
Office, så filer kan gemmes på nettet! 
www.pcworld.dk/art/7798?page=5 og  
www.zoho.com
 
Afstemninger 
Gratis, simpelt og effektivt system, som f.eks. 
kan anvendes ved evaluering af undervisningen! 
www.polldaddy.com
 
To Do lister 
Simpelt og effekt! Lister på nettet. Kan bruges til 
oversigt over blækregning eller projekt-arbejde! 
www.tadalist.com
 
Database 
www.baseportal.com
 
DR TV 
Se TV-udsendelser fra det sidste stykke tid. 
Forbavsende god kvalitet i fuldskærm. Se f.eks. 
nyhedsudsendelser fra den sidste uge, hvor man 
kan vælge det enkelte indslag. 
dr.dk/tv
 
Microsoft Office Compatibility Pack 
For at kunne åbne og redigere filer i det nye 
Office 2007 format ”Open XML”, skal ældre 
versioner af Office såsom 2000, XP og 2003 
have installeret en filkonverter: 
www.microsoft.com/downloads/...
 
IKT-råd under Videnskabsministeriet 
Helge Sander har nedsat et IKT-råd, som 
forventes at mødes 2 gange om året. Rektor Pia 
Sadolin fra Brøndby Gymnasium er eneste 
repræsentant for ungdomsuddannelserne. 
videnskabsministeriet.dk/...
 
IT-VEST 
Samarbejde inden for IT vest for Storebælt 
bestående af Handelshøjskolen i Aarhus, Aarhus 
Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk 
Universitet. 
www.it-vest.dk

Det Danske Akademi for Digital Interaktiv 
Underholdning 
Samarbejde omkring spiludvikleruddannelse – 
alt fra projektleder til lyddesigner. 
www.dadiu.dk
 
IT-studerende søges 
 
Nye tværfaglige IT-uddannelser 
Universiteterne er klar med 8 nye uddannelser. 
www.computerworld.dk/art/37191
 
Klapjagt på IT-studerende 
Efterspørgsel på højtuddannede IT-folk. 
www.computerworld.dk/art/37201
 
Kampagne for at tiltrække IT-studerende 
D. 29. december 2006 havde Politiken en ”Future 
People” reklame sektion. 
www.future-people.dk eller 
www.it-uddannelser.nu
 
IT-natten d. 17/1-2007 kl. 16-20 
Dit tilmeldte hold bliver kørt i bus til IT-firmaer, 
hvor de får viden om uddannelse og jobs i 
sektoren. Eleverne kan vinde 20 stk. iPod Nano 
og holdet en studieweekend i London! 
Frist for tilmelding er 11. januar. 
www.it-natten.dk
 
Kloning af harddisk 
HDClone er praktisk software til kloning af en 
harddisk. Den findes i 4 udgaver, hvoraf den 
enkleste er gratis. 
www.miray.de/products/sat.hdclone.html
 
Blogging og feeds i PHP 
wordpress.org
 
Software til din bærbare PC 
www.pcworld.dk/art/8244
 
Microsoft Softgrid 
Microsoft har opkøbt Softgrid, som er en form 
for smart udrulning af software på klienter. 
www.softricity.com
Systemtech (bl.a. kendt for EasyIQ på erhvervs-
uddannelserne) sælger softgrid-løsninger. 
www.systemtech.dk/...
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