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Kort nyt
Færre ulykker
ARBEJDE. I april 2014 var der i
gennemsnit 6,1 arbejdsulykker
pr. milliard kroner brugt i entreprise ifølge Magasinet Arbejdsmiljø. Det er et fald fra 20,9
ulykker i samme måned 2013. LL

Amok i Nescafé
KAFFE. Verdens femtestørste
brand, Nescafé, er netop fyldt
75 år. På globalt plan bliver der
solgt Nescafé for 60 milliarder
kroner hvert år, og der drikkes
5.500 kopper hvert sekund. LL

Mode i fremgang
TØJ. En ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at dansk eksport af
modetøj er steget med 3,2 procent i de første fire måneder af
2014 samTøj fra
menligStine
net med
Goya.
2013.
LL
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Spar flybilletten ved at vælge
det billigste mobilselskab
SAMMENLIGNING. Der er
enorme prisforskelle på
mobilforbrug uden for EU,
viser prissammenligning.
Der er mange penge at spare,
hvis man ikke kan undvære
mobilen på charterrejsen. Prisforskellen på data på nogle af
danskernes foretrukne feriemål uden for EU er så voldsomme, at det kan betale flybilletten og mere til at vælge det billigste mobilselskab. Det viser
en prissammenligning fra tjenesten Mp.dk.
For eksempel koster en uges
moderat forbrug af mobilen
med 51 MB-data, en times taletid og 15 sms’er i Egypten 7.344
kroner hos Fullrate, mens det
samme forbrug kan fås for
1.137,9 kroner hos 3 GlobalTravel. Det er en forskel på 6.206,1
kroner. Også i Tyrkiet er 3 GlobalTravel klart billigst med en
uges forbrug til 688,75 kroner,
mens TDC og Telmore deler
den dyre sidsteplads med en
pris på 4.990,5 kroner.
De fleste ved efterhånden
godt, at mobilen kan blive et

Pas på med at snakke for meget i mobilen, når du er på ferie – regningen løber hurtigt op. POLFOTO

dyrt bekendtskab at fiske op af
lommen for EU. Sagen om
Odense-borgmester Anker
Boyes (S) skatteyderbetalte telefonregning på 245.057 kroner
for en uges ferie med arbejdstelefonen i Tyrkiet har formentlig skærpet danskernes op-

Det koster en uges mobilforbrug
Priserne er angivet i danske kroner. I parentes pris uden data.

Forventer stort
salg af iWatches
UR. Apple starter produktionen

af iWatch i næste måned, og
uret vil ramme butikkerne til
oktober, skriver Computerworld. It-giganten forventer at sælge ikke færre end 50 millioner
eksemplarer de første 12 måneder. Det intelligente armbåndsur ventes at få en rektangulær
og let kurvet skærm på 2,5 tommer. Desuden skulle det være
udstyret med pulsmåler og andre sundhedsfunktioner. TA

OK Mobil: Tyrkiet: 4.245 (420). Egypten: 6.825 (1.215)
CBB Mobil: Tyrkiet: 4.245 (420). Egypten: 5.358,75 (1.215)
Call Me: Tyrkiet: 2.377,23 (858,45). Egypten: 3.746,79 (970,35)
Telia: Tyrkiet: 2.377,23 (858,45). Egypten: 3.746,79 (970,35)
Telenor: Tyrkiet: 4.245 (420). Egypten: 6.825 (1.215)
Bibob: Tyrkiet: 4.245 (420). Egypten: 5.358,75 (1.215)
Telmore: Tyrkiet: 4.990,5 (400,5). Egypten: 7.345,5 (1480,5)
TDC: Tyrkiet: 4.990,5 (400,5). Egypten: 7.345,5 (1480,5)
OiSTER: Tyrkiet: 3.443,85 (383,85). Egypten: 5.687,85 (587,85)
Fullrate: Tyrkiet: 4.989 (399). Egypten: 7.344 (1479)
3: Tyrkiet: 3.464,25 (404,25). Egypten: 5.797,05 (697,05)
3 GlobalTravel: Tyrkiet: 688,75 (339,75). Egypten: 1.137,9 (588,9)
FORUDSÆTNINGER: ESTIMERET FORBRUG
UNDER EN UGES FERIE: OPKALD TIL DANMARK, MINUTTER 30. UDGÅENDE OPKALD, ANTAL: 3. MODTAGNE OPKALD,
ANTAL: 3. MODTAGNE OPKALD, MINUTTER: 30. SMS’ER: 15. DATA: 51 MB.
KILDE: PRISSAMMENLIGNINGSTJENESTEN MP.DK

mærksomhed. Men ifølge stifter og ejer af Mp.dk Simon Juhl
sker det stadig, at danskere
glemmer eller er uvidende om,
hvor dyrt data er uden for EU.
»Det kan være fristende lige
at tjekke Facebook eller en
YouTube-video, mens man lig-

ger på stranden. Men få minutters brug kan hurtigt koste 500
eller 1.000 kroner,« siger han
og anbefaler ferierejsende danskere at benytte lokale wifispot, taletidskort eller at finde
det billigste selskab hjemmefra. THOMAS.AMBROSIUS@MX.DK

Eksperter advarer
om wifi på ferien
PAS PÅ. Når man befinder sig
langt væk fra hjemmets gode
internetdækning, for eksempel
når man er på ferie, er det fristende at logge på en gratis
wifi-opkobling, så man kan
tjekke, om verden står endnu.
Men det kan være ekstremt
farligt at hoppe på et netværk,
som man ikke ved, hvem der
står bag.
»En kriminel kan sidde i en
bil ude foran en café og oprette et netværk med cafeens
navn og uden adgangskode.
Det begynder gæsterne så at
logge på og bruge.«
»De kriminelle sidder så og
overvåger netværket og håber
på, at der bliver indtastet kreditkortoplysninger,«
siger
Shehzad Ahmad, der er chef
for it-sikkerhedsorganisationen DK Cert.
Bo Skeel fra it-sikkerhedsfirmaet Bitdefender forklarer, at

»Som udgangspunkt
bør man være opmærksom på netværk,
der ikke kræver en adgangskode. Men hvis
man sidder på en café,
så gå op til tjeneren og
spørg, hvad deres netværk præcist hedder.«
Shehzad Ahmad, chef for it-sikkerhedsorganisationen DK Cert.

man ikke behøver flere års
computeruddannelse for at oprette og overvåge et netværk.
»Det er super nemt at sætte
et netværk op, som andre kan
hoppe på uden adgangskode,
og det kræver ikke mere end itkundskaber på administratorniveau, før man kan kontrollere det,« siger han. RITZAU

