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26. oktober
Landsmøte til Forbundet for 
Ledelse og Teknikk, FLT, åp-
ner i Folkets Hus, Oslo.

28. oktober
Bekjempelse av sosial ulikhet 
– gjennom tverrfaglig forebyg-
gende barne- og ungdomsar-
beid er temaet for LO-konfe-
ranse; Oslo.

Barentsrådet møtes over to 
dager; Tromsø.

31. oktober
Stami med frokostseminar om ar-
beidstid og helse, konsekvenser 
av natt- og skiftarbeid; Oslo.

1. november
The missing peace, todagers se-
minar om hvorfor palestinerne 
underskrev Osloavtalen; Oslo.

4. november
Hovedavtaleforhandlingene mel-
lom LO og NHO starter; skal være 
avsluttet 6. november.

5.november
Zerokonferansen 2013 vil diskute-
re den tredje industrielle revolusjo-
nen, overgangen til et grønt sam-
funn; Gardermoen.

6. november
Virkekonferansen X-Faktor 2013 
ser på betydningen av ledelse, om 
vi har nok arbeidsglede og hvordan 
det kan jobbes smartere; Oslo.

Gratis antivirusprogram
God h åndhygiene er ikke nok 
for å beskytte seg mot virus.

Noen påstår at det nærmeste 
mennesker har klart å skape liv, er 
datavirus. Uansett hva slags «liv» 
viruset er, så er det en pest og en 
plage en må beskytte seg mot. 

Store norske leksikon på nettet 
forklarer fenomenet slik: «Datavi-
rus er program som selv er i stand 
til å kopiere og spre seg for å øve 
hærverk mot PCer og datanett-
verk, vanligvis i form av ondsin-
net kode gjemt i tilsynelatende le-
gitime data� ler.»

En ønsker selvsagt ikke at noen 
skal få anledning til å drive hær-
verk på maskinen. Derfor er det 
nødvendig å beskytte seg. Når en 
kjøper en PC, følger det ofte med 
en virusbeskyttelse som varer i tre 
måneder. De mest kjente antivi-
rusprogrammene er Norton, Nor-
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man eller McAfee. Etter at bin-
dingstida er utløpt er det bare 
å åpne lommeboka. 

Men det � nnes ¢ ere gratis 
antivirusprogrammer. Et av 
dem er AVG AntiVirus et an-
net er Avast. De har en strippet 
versjon som er gratis.

Flere banker tilbyr kost-
nadsfri virusbeskyttelse. Spa-
rebank1s avtale med Norman 
avsluttes til nyttår, mens DNB 
fortsetter sin avtale om gratis 
virusprogram for nettbank-
kunder. 

Microsoft har et eget gra-
tis antivirusprogram som får 
skryt blant fagfolk. Det heter 
Microsoft Security Essentials, 
men � nnes ikke for mac-bru-
kere.

Mac-brukere er sjeldnere ut-
satt for virusproblemer. Det 
� nnes færre macer i verden, 
og de som utvikler virus har fo-
kus på Windows. Men den vi-
rusfrie tida er over. I april 2012 
ble 700  000 macer in� sert av 
et virus.

En oversikt over ulike sikker-
hetsprogrammer � nner du på 
siden www.norsis.no under 
valget «sikkerhetsverktøy».

Det gir ikke bedre sikkerhet å 
kjøre ¢ ere ulike virusprogram. 
Stort sett vil de da bare øde-
legge for hverandre og gjøre at 
PCen jobber saktere. a
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