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Med en Microsoft-killer på låret  
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Er det muligt at gøre op med Windows-vanerne? Vi har testet Linux. 
 
Af CLAUS THORHAUGE 
Skal Microsoft endelig begynde begynde at ryste i bukserne, fordi Linux nu for alvor kan give it-
gigantens nærmest monopol-agtige status på skrivebords-pc’er kloden over seriøs konkurrence? 
Mjoehhh, er det ikke særligt overbevisende svar efter nogle uger i selskab med en bærbar computer 
med styresystemet Suse Linux Enterprise Desktop (SLED, som pakken hedder med en af de håbløse 
forkortelser, som it-verdenen elsker.)  
Linux har en stor og stabil udbredelse på servere både internt i virksomheder og på internettet, men 
det har været svært for det gratis styresystem at tage kampen op med Windows på skrivebords-
computerne – populært kaldet desktop. Men den amerikanske it-virksomhed Novell har udviklet en 
pakkeløsning med sikkerhed for funktionalitet og opgraderinger – direkte rettet mod erhvervslivet. 
Der er heller ingen tvivl om, at installationen af systemet og det første indtryk er trygt og rart. Med 
andre ord: Det ligner til forveksling skrivebordet på min Windows XP-computer. Måske endda med et 
par ekstra sjove features, som vinduer, der bliver gennemsigtige og ”dasker og slæber” hen over 
skærmen, når man flytter dem. Eller muligheden for med få tastetryk at arbejde med tre-fire – ja, helt 
op til seks skriveborde på en gang. Linux har med held trukket den klassiske Windows-
brugergrænseflade et skridt videre ind i fremtiden, og det var også på tide. Derfor er det også 
besynderligt, at den bærbare computer, som Novell har stillet til rådighed, en enkelt gang går i 
selvsving og direkte må slukkes med et vedvarende tryk på afbryderknappen. En oplevelse mange 
Windows-brugere kender, men som efter sigende skulle være nærmest ukendt i Linux-verdenen. 
Det er mailprogrammet Evolution, som Novell har valgt til sin softwarepakke, der skaber problemer. 
Det er meget langsomt og indimellem gråner skærmen, mens computeren arbejder. En elegant detalje 
i stedet for det klassiske timeglas i Windows, men jeg ville gerne undvære ventetiden ved skærmen.  
Evolution udmærker sig ellers ved til forveksling at ligne den kendte Outlook og ved at kunne 
kommunikere med stort set ethvert mailsystem – også min Microsoft Exchange Server, hvor den finder 
både mail, kalender og adressebog. Men det kan også være netop dialogen med Exchangeserveren, der 
volder så mange kvaler og tager så uendelig lang tid. 
Linux er kendetegnet ved sin enorme fleksibilitet og et enormt udvalg af gratis og gode programmer. 
Det betyder, at sagesløse brugere bliver stillet overfor mange uoverskuelige valg. Men Novell har gjort 
sig umage med at sammensætte en fornuftig pakke, der passer sammen – og de garanterer endda, at 
programmerne fungerer sammen. Tak for det, det er den vej, vi skal. Med det nye og omsiggribende 
RPM-format kan man hente programmer på nettet og installere dem med et klik – på det punkt har 
Linux ellers længe været uhyggelig nørdet, og jeg installerer uden problemer en RPM- pakke med en 
Opera-browser og Skype-programmet til ip-telefoni. 
Alligevel er der stadig nørdede Linux-ting som blandt andet den fremmedartede filstruktur, som man 
ikke slipper for at sætte sig ind i. 
I pakken er også den gratis kontorpakke, Open Office, der i øvrigt også findes til Windows. Og den er 
der ikke noget at udsætte på. Til langt de fleste menneskers brug er den fuldt på højde med Microsofts 
Office. Det sker dog, at markøren helt umotiveret hopper et andet sted hen i teksten, mens jeg 
intetanende taster løs. Jeg har dog mistænkt den lånte Zepto-laptop i at være den egentlige synder til 
den detalje. 
Det er imponerende at se, hvordan installationen uden problemer selv finder alle enheder, sætter det 
trådløse netværk op – og den finder endda min netværksprinter. Med en smule hjælp fra en hjælpsom 
Novell-tekniker, lykkes det mig endda at få kontakt med min Windows filserver. 
Konklusionen må være, at Suse Linux Desktop fungerer fint på mit skrivebord. Alligevel er jeg glad for 
at vende tilbage til min Windows-computer, men jeg tror mest, at det er vanens magt. Hvis jeg var 
ansat i en virksomhed, der valgte at gå over til Linux Desktop over hele linien, så fint med mig. Jeg tror 
ikke, at produktiviteten bliver dårligere – og prisen er til at overskue. 
 
Fakta: Linux Desktop  
• Der findes et utal af Linux-aftapninger med hver deres særkende. Novell har samlet en pakke til 
erhvervslivet, Suse Linux Enterprise Desktop, der kan hentes her: www.novell.com/solutions.desktop. 
Den koster 520 kr. om året og inkluderer opdateringer og garanti for fortsat vedligeholdelse syv år 
frem.  
• Eller hent en gratis version, Open 
Suse, på hjemmesiden en.opensuse.org/download.  

Side 1 af 2PrintArtikel

08-01-2007http://www.infomedia.dk/infomedia/Artikler/Sogning/PrintArtikel.aspx



Billedtekst:  

Stednavne:  
Emneord:  
ERHVERV  WINDOWS  OFFICEPAKKER  LINUX  
Personer:  
Virksomheder:  
MICROSOFT  
Titler:  

Alt materiale i InfoMedia er omfattet af lov om ophavsret og må ikke kopieres uden særlig tilladelse. 
En del artikler i InfoMedia indeholder links til andre websites. InfoMedia påtager sig intet ansvar for, at sådanne links fungerer, eller at de 

angivne web-adresser er korrekte. 

Luk

Side 2 af 2PrintArtikel

08-01-2007http://www.infomedia.dk/infomedia/Artikler/Sogning/PrintArtikel.aspx


