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Uke 43 – 2015-10-19

OneDrive, Dropbox, Word, Excel, 
Outlook, Skype ……

- på alle smartenhetene

iPad

PC
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SmartEnhet:
musikk med

Bluetooth

digital musikk gjør data enklere digitale helsemålinger

Hva bruker jeg?
Aldri har personlig 

databehandling vært så enkelt.

SmartHelse:
Lagring av private 

helsedata.
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Gjør data enklere.
• I januar 2001 – for16 år siden – startet jeg firmaet ECN AS.

• Allerede  fra starten bestemte jeg meg for å arbeide i «nettskyen»,
da kunne jeg reise over hele verden samtidig som jeg jobbet.

• I starten brukte jeg egne servere som «nettsky» for mine kunder. De sto 
hjemme, men det var problem hvis de stoppet eller strømmen gikk – derfor 
ble de oppgavene serverne gjorde for 5-6 år siden flyttet til «nettskyen».

• I løpet av de siste 8 årene er alle personlige data flyttet til «nettskyen»

• Om jeg mistet alle mine PC’er, mobiler eller lesebrett i dag kan jeg gå i 
butikken i morgen og kjøpe nye smartenheter og fortsette som om 
ingenting hadde hendt! Alt jeg bruker kan lastes ned fra «nettskyen».

• Jeg tror jeg har større datasikkerhet enn de fleste 
– både for lagring og innsyn selv om jeg bare bruker «nettskyen».

• Alt jeg trenger er både i «nettskyen» og på mine smartenheter
- fordi det ofte er enklere og raskere å arbeide på smartenheten.

• Hva bruker jeg: 2 PCer (Windows 10), iPad (iOs), Samsung mobil (android)
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Gjør data enklere - hva bruker jeg:
• Exchange server for e-post, kontakter og kalender i «nettskyen».

• Exchange server (i «nettskyen») er utviklet av Microsoft. 
Microsoft Outlook (for smartenhet) og Microsoft Exchange er laget for hverandre.
Din MGFteam.org konto bruker Exchange.

• Alle smartenhetene (mobil, lesebrett, PC) kan knyttes til en Exchange konto for 
epost, kontakter og kalender-aktiviteter. 
Epost, kontakter og kalendre synkroniseres automatisk på alle enhetene.

• Jeg sluttet for mange år siden aktivt å benytte min online.no konto.
Jeg videresender eposten fra steffenm@online.no automatisk til 
steffenm@samgla.no som er en Exchange konto. 

• Mine data lagres enten i Dropbox eller OneDrive (Microsoft) i «nettskyen».

• Bilder, word-dokumenter, powerpoint presentasjoner etc.

• Jeg har en Microsoft Office 365 avtale for Office produktene ca. kr. 700 pr år:

• Da kan jeg ha Outlook, Word, Excel etc. på inntil 5 smartenheter (PC, iPhone, iPad,  
….) og utføre alt arbeid på hver enhet – også selv om jeg ikke er på nettet.
Jeg bruker ofte Microsoft OneNote som notatblokk (på alle enhetene). 

• For å høre på musikk bruker jeg bl. a. Spotify og Google Play i «nettskyen».

• …… selvsagt bruker jeg nettlesere / apper til mange andre ting i «nettskyen»

mailto:steffenm@online.no
mailto:steffenm@samgla.no
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Digital musikk - eksempler
• Musikk, sanger, melodier

• Spotify
• abonnement kr. 99 pr mnd for musikk

• slipper reklame og kan laste ned musikk

• Google Play
• abonnement kr. 79 pr mnd

• kan også laste opp egen musikk

• - jeg har brukt det til mine MP3 filer

• Apple Music $9.99 pr mnd
• Microsoft Groove Music Pass $9,99 pr mnd

• Radio (mye tilgjengelig i «nettskyen»)
• nrk
• Tunein

• Bluetooth 
• for å overføre musikk fra smartenhen

• til f. eks. høyttalere, hodetelefoner etc

Bilde fra stua (med forstørret 
bilde av enhetene). Eksempel: 
mobiltelefonen (Samsung Galaxy) 
ligger på trådløs ladestasjon og 
spiller Spotify musikk via 
Bluetooth på Klipsch lydanlegg

Les artikkel om 
Chromecast på «my 

good friends»

På kjøkkenet har jeg en «gammel» iPad som 
overfører musikk via Bluetooth til en DAB+ 
radio. Jeg bruker Tunein for å høre på 
Country radiostasjoner om morgen fordi 
Marion er glad i country musikk.

Vinyl 
(ikke digitalt, men litt 
fashion)

http://www.klipsch.com/kmc-3-wireless-music-system
http://www.my-good-friends.com/no/smarthus-no-menu/smartreise-blogg/item/314-slik-blir-den-gamle-stereoen-din-som-ny
http://www.my-good-friends.com/no/smarthus-no-menu/smartreise-blogg/item/314-slik-blir-den-gamle-stereoen-din-som-ny
http://www.my-good-friends.com/no/smarthus-no-menu/smartreise-blogg/item/314-slik-blir-den-gamle-stereoen-din-som-ny
http://tunein.com/
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digitale 
helsemålinger
- eksempel på å finne og lagre helsedata

• Pasientjournal
• vil snart bli tilgjengelig for deg i 

«nettskyen»

• ansvar for data har fastlegen

• Egne sentrale helsedata
• ansvar for data har brukeren

• kan deles med andre (f. eks. fastlege, 
fysioterapeut, familie, andre ..)

• Egne lokale helsedata
• ansvar for data har brukeren

• dette er typisk en app / program 
på din smartenhet

• Apple, Microsoft, Google, 
Samsung og mange andre har 
SmartHelse apper / programmer

• Wearable
• Smartklokker, vekt, blodtrykk, 

glukose, puls etc. som måler og 
sender data til «Egne lokale 
helsedata»

Mulig modell for innsamling og 
gjenfinning av helsedata


