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Kort & godt
Airbus valgte G-Suite. Andre
velger Office. Ulike verktøy for
ulike behov. Hvorfor så mye
oppstyr? Ingen kjøper lastebil hvis
de trenger en SUV.

GOOGLE G-SUITE BEST?
I HVA DA?
æøåÆØÅ/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789:,._*@
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Entusiastene feirer og ‘motstanderne’ sutrer når Airbus velger G-Suite fremfor
Office - for 130.000 brukere. Begge sider ignorerer virkeligheten - og den
egentlige årsaken til valget.

Det er 20+ år siden. I 2018 gjelder andre målestokker. Behov, muligheter, vaner
og rutiner er annerledes. Samtidig er oppfatningen av kvalitet i kontinuerlig
bevegelse. Ofte uten at vi merker det. For eksempel: Da vår del av verden
plutselig kastet seg over digital mobiltelefoni tidlig på 90-tallet, droppet vi alle
kvalitetskriterier som hadde dominert telefoni i mange tiår – nærmest over
natten. Frekvensområde, talekvalitet, fremkommelighet, forsinkelse og mye mer
– detaljspesifisert i internasjonale standarder og tunge dokumenter – ble
droppet til fordel for mobilitet. Betyr det at vi fikk dårlig kvalitet? Åpenbart ikke.
Da hadde vi valgt annerledes. Vi byttet målestokk. Det nye hovedkriteriet var

Analyser

✓In-Memory Computing – ingen vei
utenom
✓Meltdown & Spectre: Når støvet
legger seg…

MYMAYDAY.COM
CONNECTING THE DOTS IN IT

✓Digital transformasjon 2018
✓IT: Fra drift til Data Science

mySPEKTIVE:
✓Hvem trenger egentlig IP-adresser?
✓Digitale misforståelser
✓AI/ML - hvorfor går det så sakte?
✓Om (u)sikre CPUer og realisme
✓‘Helt topp’ er din verste fiende

Er du Proff-bruker: Logg inn for tilgang til hele dokumentet.

Kun for personlig bruk.

De diskuterer funksjoner og funksjonalitet så busta fyker – som om vi befant oss
på 90-tallet. En papirbasert verden der skrivemaskiner fortsatt fantes, fax var
normalt og avanserte brukere var opptatt av headers, footers, fonter og fotnoter.
Dette er virkeligheten Office ble laget for – og satte standarder for.

