Codan ber om hjelp
n To av tre bilførere innrømmer, ifølge Codan forsikring, at de bruker smartmobilen

mens de kjører bil. Dette medfører selvsagt risiko for farlige situasjoner, og av og til
også bulking og ulykker. Derfor har Codan sendt et åpent brev til Apple-sjefen Tom
Cook for å be om et bilmodus på neste iPhone.
I brevet oppfordrer Codan-direktøren Apple til å løse denne utfordringen og viser
til at Apple er opptatt av hvordan Apple-produkter påvirker samfunnet og fører til
endring. Codan etterlyser et bilmodus som er enkelt, elegant og kan redusere mobilbruken bak rattet.
Apple har for så vidt allerede en plattform for bil, CarPlay, som allerede brukes av
svært mang bilprodusenter i nye biler, men Codan vil altså ha et eget modus på selve
iPhonen.

BØNN: Forsikringsselskapet Codan har bedt Apple
om å lage en iPhone som får folk til å slutte å tekste i bilen.

RISIKO:
Antivirusselskapet Trend
Micro advarer
om at Siri kan
være en
sikkerhetsrisiko
dersom iPhonen
din ender i feil
hender.

Siri,
en risiko

n Trend Micro går nå ut og advarer om at Siri, tale-

gjenkjenningsassistenten i Apples iOS, er en sikkerhetsrisiko. For selv om en iPad eller iPhone med Siri
aktivert er låst, kan hvem som helst aktivere Siri for
deretter å få Siri til å vise personlige opplysninger,
sende meldinger, ringe, poste på Facebook, sette
alarmer, vise avtaler, slette avtaler osv.
Markedssjef i Trend Micro, Karianne Myrvold,
sier at Siri lett kan misbrukes dersom din iPhone
eller iPad faller i feil hender, og hun mener Apple
må utstyre Siri med bedre sikkrehetsfunksjoner.
Inntil det er gjort, bør du slå av muligheten for å
bruke Siri når telefonen er låst ved å gå inn på Innstillinger -> Touch ID og kode, og slå av Siri under
«Tilgang fra låst skjerm», avslutter Trend Micro i en
pressemelding.

Liten iPhonelader
n Leitz har lansert en svært liten og snasen nød-

lader for iPhone. Selve batteriet er på størrelse
med et kredittkort, om enn en del tykkere (5
mm), og med en integrert Lighting-kabel. Den
har en kapasitet på 1350 mAh og skal kunne lade
telefonen til 50 % på en time. 10 % futt skal
telefonen kunne få på bare
5 minutter. Laderen, som
lyder det klingende navnet
Leitz Complete PowerBank CreditCard 1350,
er allerede i salg
til 550 kroner.

Netgear
utvider
n Netgear lanserte på vårparten

en serie trådløse overvåkningskameraer for hjemmet. Arlo,
som de heter, går på batteri og
kommuniserer med en helt egen
trådløse sentral. Det at de ikke
har en eneste kabel, samt et
genialt magnetfeste, gjør dem
utrolig praktiske, siden de kan
flyttes rundt og plasseres nær
sagt hvor som helst.
Men en ting har manglet: lyd.
Den trådløse Arlo-varianten kan
ikke fange lyd, ei heller har den høyttaler slik at du kan snakke til en eventuell innbruddstyv når du får en melding på Arlo-appen mens du er på ferie.
Derfor har Netgear nå lansert Arlo Q, som har nettopp dette. I tillegg kan det nå ta
opptak i full HD. Det er riktig nok ikke trådløst lenger, siden det trenger strøm fra stikkontakten. Arlo Q har fått en helt annen formfaktor enn det opprinnelige Arlo-kameraet, men har fremdeles magnetfeste. Q komme for salg i USA innen jul, og i Europa
like etter. Prisen er satt til 220 Euro, som tilsvarer drøyt 2000 kroner med dagens kurs.
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