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Neste LO-Aktuelt trykkes 22. januar.
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Siden tv-en ble et naturlig møbel i 
norske stuer, har det vært et pro-
blem at tv-en bestemte over livet 
ditt. Fortsatt er det noen som hus-
ker hvordan det ble umulig å arran-
gere møter på onsdager når NRK på 
80-tallet viste såpeoperaen Dynas-
tiet.

Nå er denne tida definitivt over. 
Video og DVD er allerede historie. 
De fleste leverandører av tv-signa-
ler har dekodere med opptaksfunk-
sjon og filmutleie, men det er net-
tet som er framtida. Strømming, el-
ler streaming som det heter på en-
gelsk, er framtidas måte å se på tv.

Hvis du kobler tv-en din opp mot 
nettet, kan det vidunderligste skje. 
Uansett når i jula du synker ned i 
sofaen, kan du velge mellom et hav 
av muligheter. 

Men hvordan få tv-en på nett? 
Det finnes flere muligheter. 

En del moderne tv-er, såkalte 
smart-tv-er, kan kobles direkte til 
nettet via en nettverkskabel eller 

Strømming er ikke bare en fisk

8. januar 
NHOs årskonferanse, med hoved-
tema lærlingslivet, om kompetanse 
og utdanning; Oslo. 

Vi ønsker alle våre lesere en riktig 
god og velfortjent juleferie!

6. desember 
BI-seminar om hvordan den 
nye tjenestepensjonen vil fun-
gere; Oslo.
 
Horisont 2020 – lanserings-
konferanse om EUs nye ram-
meprogram for forskning og 
innovasjon; Oslo.

9. desember 
Veier til verdiskapning og vel-
ferd, er tema for Spekters 
20-årskonferanse; Fornebu. 

FNs internasjonale dag for 
anti-korrupsjon.

10. desember 
FNs menneskerettighets-
dag.

11. desember 
Frokostmøte hos Civita. 
Tema: Har venstresiden 
en framtid i Norge? 

18. desember 
FNs internasjonale migra-
sjonsdag.

Hvis du skal fylle jula 
med TV-titting, kan det 
være lurt å bruke pc-en.

det trådløse nettet. Tv-skjermen vi-
ser via apper som vi kjenner igjen fra 
smart-telefoner. Men det er store be-
grensinger på denne løsningen.

En annen mulighet er rett og slett å 
koble en pc til tv-en. Den enkleste må-
ten er hvis pc-en har en HDMI-utgang. 
Ved hjelp av en HDMI-kabel virker tv-
en som en ekstra pc-skjerm. Alt som vi-
ses på pc-en, vises også på den store tv-
skjermen.

Det enkleste og billigste alternativet 
er AppleTV eller ChromeCast. Dette er 
egentlig små PCer med nettilkobling 
som en kobler på TVens HDMI-inngang 
og som i det minste gir deg adgang til 
noe av nettets herlighet. Begge to kos-
ter godt under tusenlappen. 

For den som lever i Apple-verden 
er AppleTV tingen. Via Mac, Iphone, 
Ipad, Itunes og Icloud kan du koble 
deg til det som finnes av strømmetje-

nester og vise alt du har på macen på den 
største skjermen du har tilgjengelig. Ved 
hjelp av ditt eget trådløse nettverk kan 
du styre programmene på tv-en.

Apple-folket blir blanke i øynene og ju-
bler når de snakker om AppleTV. «Dette 
er det beste Apple-produktet noen sin-
ne», er vanlig å høre. Så lenge du er i ep-
leverden er alt bra, og det fungerer også 
med en pc koblet til. Men alt fungerer 
ikke sømløst hvis ikke produktet bærer 
eple-merket.

ChromeCast er Google-verdenens svar 
på AppleTV. Den er foreløpig bare en li-
ten yppal lillebror til AppleTV. Den er 
bygd over samme konsept, men har litt 
færre muligheter. Den fungerer greit 
med mobil og nettbrett, men har proble-
mer med å koble seg opp via PCen.

Når du først er nettfast kan du leie fil-
mer eller serier på Viaplay, Nettflix eller 
HBO Nordic. Her finner du de aller fles-
te amerikanske serier og filmer. Alle kos-
ter 79 kroner måneden. Det gjør også TV2 
Sumos billigste alternativ. Det dyreste al-
ternativet koster 249 kroner måneden. 

NRKs hjemmesider er en god strøm-
mingstjeneste. Det er faktisk også dan-
ske, DR og svenske SVT. Da er bare et pro-
blem igjen, bli enige om hva en skal se. a
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