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■■ Cookies�

aF�NiElS�BaRFOd

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-parla-
mentarikerne har lagt op til for 
at øge forbrugerbeskyttelsen på 
området. Tidligere har styrelsen 
bebudet, at der ville komme spe-
cifikke regler for cookie-anven-

delsen den 25. januar, når direk-
tivet skal træde i kraft.

Kompleks affære

Nu oplyser IT- og Telestyrelsen 
styrelsen imidlertid, at hele af-
færen har vist sig så kompleks, 
at styrelsen vil i fornyet dialog 
med EU-Kommissionen og de 
andre EU-landes respektive re-
gulerende 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 brancheorga-
nisation for distancehandel og 
kommercielle internetvirksom-
heder herhjemme, har nervøsi-
teten været voldsom for, at reg-
lerne ville blive så detaljerede, 
at deres kunder skulle afgive in-
formeret samtykke, hver eneste 
gang kunden blev konfronteret 
med en cookie – og det kunne 
meget vel finde sted rigtig man-
ge gange på en dag, da cookie-
teknologien er vidt udbredt.

IT- og Telestyrelsen har tid-
ligere gennemført en høring, 
hvor ikke mindst IT-branchen 
i skarpe vendinger advarede 

mod stram regulering på om-
rådet.

FDIH opfordrer imidlertid 
alle med hjemmesider, som an-
vender cookies, om at få et over-
blik over, hvordan de selv anven-
der dem og redegøre for det på 
deres hjemmesider evt. i en tilfø-
jelse 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 kommunikations-
chef Henrik Theil, som påpeger, 
at der heller ikke er enighed i de 
26 EU-lande om, hvordan coo-
kie-reglerne i EU’s databeskyttel-

sesdirektiv, som det rettelig hed-
der, 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 informati-
oner, som en hjemmeside lægger 
på brugerens browser for at bed-
re at kunne holde øje med bru-
gerens adfærd på hjemmesiden. 
Cookies anvendes i vidt omfang 
af både kommercielle og offent-
lige hjemmesider.

niels.barfod@borsen.dk

det�berygtede�cookie-direktiv�udsat

aF�NiElS�BaRFOd

Fremtidens kontor er alle vegne. 
Internettet er ikke længere no-
get, der kommer ud af en væg. 
Det betyder, at vi kan være on-
line overalt – om vi er hjemme, 
på arbejdspladsen eller på far-
ten er ligegyldigt, kontoret med 
alle de nødvendigste faciliteter 
har vi med os. Computerne og 
internettet har betydet, at skel-
let mellem arbejde og fritid er 
blevet udvisket. 

Det mobile internet har be-
tydet, at det offentlige rum kan 
inddrages som arbejsplads. 
Transport og cafétid kan udnyt-
tes produktivt, men det forud-
sætter, 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 stationæ-
re. Det skyldes i høj grad væk-
sten i antallet af smartphones, 
men laptops med abonnement 
på mobilt internet er svaret på 
det mobile kontor.

Indtil nu har laptops lidt un-
der, at uanset hvor kraftige pro-
cessorer, de er blevet udstyret 
med, så har softwaren stillet 

stadig større krav. Det har bety-
det, at batteritiden ikke er øget 
særligt meget. Det kommer nu 
med faste diske og LED-ba-
serede skærmteknologier, 
som bruger meget mindre 
strøm. Et andet hoved-
krav er, at enhederne i det 
mobile kontor vejer så lidt 
som muligt, og ledninger 
og kabler så vidt muligt er 
bandlyst. Ladere og oplad-
ning 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 le-
ver op til disse krav. 

Computertasken har læn-
ge været et overset stykke til-
behør. I takt med at flyvesel-
skaberne bliver stadig mere 
restriktive med håndbaga-
gen – stadig flere flyselska-
ber accepterer ikke længere 
to stykker håndbagage – er 
det vigtigt, at computerta-
sken også kan rumme pa-
pirer og beklædning til den 
korte rejse og stadig kan 
lægges op i bagagehylden.

niels.barfod@borsen.dk

Kontoret�
på�farten 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. 

HP Office Jet – bærbar printer har 
litiumbatteri, så der er saft nok til  
udprintning af 500  sider. Den kan  
kommunikere via Blue tooth, så den er 
helt uden ledninger. Kan også printe 
fra en smartphone. Pris 2400 kr. 
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På Ipad og borsen.dk kl. 10.00, 16.00 og 17.00

• 17.50 • DR Update – 
nyheder og vejr
18.00�•�Hvad�er�det�værd?
Efter�et�langt�og�aktivt�liv�er�
Birte�ved�at�være�klar�til�at�
fl�ytte�til�en�ældrebolig.�Så�der�
skal�ryddes�ud�i�hjemmet.�
Birte�har�allerede�sat�navn�
på,�hvem�der�skal�arve�hvad.�
Vurderingsekspert�Casper�
Behrendtzen�sætter�priser�på�
hjemmets�møbler�og�malerie

• 18.30 • TV Avisen med 
Sporten
19.05�•�aftenshowet
20.00�•�Undercover�chef�–�
Carlsberg�–�Carlsbergs�nye�
produktionsdirektør�Torsten�
Steenholt,�har�kun�lige�sat�
sig�i�den�danske�direktørstol�
efter�en�lignende�stilling�i�ud-
landet.�Ved�at�gå�undercover�
på�den�fabrik�han�til�daglig�
skal�lede,�vil�han�se�hvordan�
han�kan�effektivisere�og�opti-
mere�produktionen�af�øl�og�
sodavand�på�danmarks�stør-
ste�bryggeri
20.30�•�Sømanden�&�Juristen�
–�historier�fra�et�hospice
dRs�anders�agger�har�i�6�
uger�været�frivillig�på�anker�
Fjord�Hospice�i�Hvide�Sande

• 21.00 • TV Avisen
21.25�•�Kontant:�TdC�blæser�
på�TV-kunder
21.50�•�Sporten
22.00�•�Wallander:�Skyggerne
(2:2)�Svensk�krimidrama�
2003.�Jagten�på�morderen�
fører�Wallander�og�hans�kol-
leger�til�en�sump�af�økono-
misk�kriminalitet�og�et�fi�rma,�
som�er�involveret�i�lyssky�
organtransplantationer
23.05�•�Unge�på�druk
danske�unge�er�de�unge�i�
Europa�som�drikker�mest.�Vi�
følger�4�unge�på�Roskilde�Fe-
stivalen�og�en�partyferie�i�Bul-
garien,�og�undersøger�konse-
kvenserne�af�deres�druk
23.35�•�Kysset�af�spritten

• 18.00 • Nyhederne,
Finans og Sporten
18.25�•�go’�aften�danmark

• 19.00 • Nyhederne
19.30�•�Regionalprogram
20.00�•�Bitz’�store�kur
Et�slankere�liv�handler�om�
at�spise�ordentligt,�og�ernæ-
ringsekspert�Christian�Bitz�
tror�ikke�på�slankekure.�i�ja-
nuar�satte�han�gang�i�det,�der�
skulle�vise�sig�at�blive�dan-
marks�største�kur�i�
»go’�morgen�danmark«
20.50�•�ingen�kære�mor�–�
alene�i�junglen�–�da�de�syv�
danske�piger�vågner,�har�eks-
peditionslederen�lothar�Friis�
forladt�dem,�og�nu�må�de�be-
vise,�at�de�kan�stå�egne�ben
21.25�•�alarm�112�–�læge-
helikopteren�–�danmarks�
første�akut-lægehelikopter

• 22.00 • Nyhederne og 
Sporten
22.20�•�Regionale�nyheder
22.30�•�dags�dato:�Kærlig-
hed�på�nettet�–�den�digitale�
dating-revolution.�i�England�
er�der�ca.�15�millioner�singler,�
og�halvdelen�af�dem�benytter�
sig�af�internettet�i�jagten�på�
den�store�kærlighed
23.20�•�Helt�på�spanden�i�
Thailand�–�knibe�under�
sydens�sol
00.10�•�Jail�–�amer.�dok.

18.45�•�Columbo:�den�sidste�
vilje�–�amer.�krimi�fra�1971.
at�spidde�sit�offer�er�anmel-
derens�mindste�kunst.�Først�
den�rige�onkel�og�så�den�
uskyldigt�mistænkte,�som�
sender�Columbo�på�vildspor.�
Men�onklen�får�det�sidste�ord
20.00�•�Hjælp�min�kone�er�
skidesur�–�Er�det�mig�eller�
børnene�hun�er�gift�med?�
Når�mænd�har�leveret�den�
klat,�der�skal�til,�for�at�kvin-
den�kan�få�sine�ønskede�børn,�
så�har�han�samtidig�sendt�en�
benhård�boomerang�af�sted.�
Kvindens�interesse,�beun-
dring�og�omsorg�fl�ytter�langt�
væk�fra�manden�og�er�nu�kun�
målrettet�børnene
20.25�•�Omid�djalili�Show
Engelsk�standup-show
20.55�•�dokumania:�Min�
avatar�og�mig�–�dok.�2010
Se�separat�omtale

• 22.30 • Deadline
23.00�•�drømmen�om�en�
atomvåbenfri�verden
Tysk�dokumentarprogram�
fra�2008
23.45�•�TV!TV!TV!
Forårets�sidste�program�er�
en�TV!TV!TV!-special,�der�
benytter�lejligheden�og�et�
halveret�budget�til�at�lave�en�
klipbaseret�special�om�andre�
specials

• Nyheder døgnet rundt
17.00�•�17�Finans�og�nyheder
18.00�•�Nyheder�og�fi�nans
20.00�•�aften�live�med�tirs-
dagsanalysen�af�dansk�politik
21.00�•�Nyhedstimen
22.20�•�22�fi�nans
23.00�•�23�live:�Klædt�på�til�i�
morgen
23.30�•�Natnyt

18.00�•�Nyhedsstrømmen
Kommentarer,�reportager�og�
analyser
19.30�•�Erhvervsnyheder
Med�analyser�fra�verdens
fi�nanscentre
19.45�•�dagens�sport
20.00�•�dagens�nyheder
Nyheder�og�analyser
21.30�•�Erhvervsnyheder
Med�analyser�fra�verdens�
fi�nanscentre
21.45�•�dagens�sport
22.00�•�Nyheder�fra�USa
Nyheder�og�reportager�fra�
USa
22.30�•�Hardtalk
interview�med�en�prominent�
beslutningstager
23.00�•�Nyheder
23.45�•�dagens�sport
00.00�•�Nyheder�fra�USa
00.30�•�Erhvervsnyheder�fra�
asien
00.45�•�asien�i�dag
Nyhedsmagasin
01.00�•�Nyheder

18.50�•�Storbydistriktet
Tysk�krimiserie
19.45�•�Viden�-�kort�og�kon-
tant�-�videnskabens�verden

• 19.55 • Finansnyt
• 20.00 • Nyheder

20.15�•�For�guds�skyld
Tysk�dramaserie
21.05�•�i�al�venskabelighed
Tysk�familieserie
21.50�•�Plus�og�minus
Pengemagasin

• 22.15 • Nyheder
22.45�•�Maischberger

• 00.30 • Nyheder

• 19.00 • Nyheder og vejret
19.25�•�Politiet�fra�Rosen-
heim�–�Tysk�krimiserie
20.15�•�de�kongelige
Reportager�om�de�kongelige�
og�kongehusene
21.00�•�Frontal�21
Nyhedsmagasin�med�aktuelle�
emner

• 21.45 • Nyheder og vejret
22.15�•�37�grader�–�Magasin�
om�mennesker�-�tæt�på
22.45�•�Pelzig�falder�i�snak
Talkshow

• 23.45 • Nyheder

Dagen byder på lidt eller nogen sol, bebuder DMI, lokalt med risiko 
for torden.

De sydlige egne starter med skyet og regnfuldt vejr – og tempera-
turerne 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

Bygevejr�med�lokal�torden

DR2 20.55 •�En�uheldig�fi�lminstruktør�beslutter�sig�for�at�
prøve�lykken�i�den�virtuelle�verden�Second�life.�Her�møder
han�den�smukke�avatar�Helena,�som�hjælper�ham�i�gang�
med�en�strålende�karriere.�da�succesen�stiger�ham�til�ho-
vedet�ender�han�med�at�miste�alt.�Hans�søgen�efter�Helena�
fører�ham�til�øen�akasha,�hvor�han�bliver�kontaktet�af�nogle�
mystiske�lysvæsner.�de�lover,�at�han�nok�skal�blive�genfor-
enet�med�sin�elskede,�men�først�rejse�til�et�bjerg�i�Nevada.

MIN AVATAR OG MIG

Fujitsu Lifebook P771 – er en »high end« 
 notebook med en vægt på kun 1,3 kg og ekstra-
ordinær lang batteritid. Den kan ifølge producen-
ten arbejde i 18 timer imellem opladningerne 
og har endda mulighed for ekstra batteri. Der er 
valgfri SSD-disk og så kan den rumme en pro-
jektor, 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. 

★★★★★★
4 af 6 stjerner 
Google Goggles (Iphone/Android) – Et billede på mu-
seet, et logo på husfacaden, et fotografi  i avisen. Den gra-
tis Iphone- og Android-applikation udnytter først og 
fremmest søgemaskinen Googles enorme billeddataba-
se, som også omfatter logoer for millioner af varemær-
ker, og derfor kan vise brugeren videre til en hjemmeside 
med beskriv else af emnet.

Forsøg med logoer fra dagbladet Børsen, et Canon-
objektiv, et Lipton-tebrev samt en gengivelse af maleren 
Edouard Manets billede »Frokost i det grønne« gav go-
de resultater.

Det ikke så godt med logoet på siden af et sæt Sennhei-
ser hovedtelefoner. Her viste appen billeder af en ræk-
ke 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

UgENS�aPP

Hvem�har�malet�billedet


