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Nyhetsagent på norsk:

Ottmar mot nye millioner med Mylder
Av Per Christian Stokke

Trondheim (27.06.2002) - For få år siden tjente Tom Ottmar
millioner på å selge ABC Startsiden til Telenor og
Schibsted. Hans nye genistrek heter Mylder.no.

VERITAS
- brukerko

De ti mest
lønnsomme ITinvesteringene

Denne gangen heter genistreken Mylder.no, og er
rett og slett en nyhetsagent. En enkel og oversiktlig
nettside med de femti siste nyhetstitlene hentet fra
75 norske aviser, tidsskrifter og nettsteder.
Nyhetene oppdateres kontinuerlig. Det finnes også
underkategorier som for eksempel kultur, ITnyheter, sport, og økonomi.
Når man holder musepekeren over en av titlene,
kommer ingressen opp i en ´snakkeboble´. Bortsett
fra på Computerworld sine titler. Da står det for
eksempel: 499798 eller 499333.

Microsoft kan tape
patentvåpen mot
Linux

Er du interessert i å se hva som rører seg i vårt
naboland, finnes tjenesten også på svensk.
Det aller beste er at man blir minnet om hvorfor titler
er så viktig på Internett, og man kan kanskje bli gjort
litt mer oppmerksom på hva som får en til å klikke
på de ulike sakene - noe som for eksempel er
bakgrunnen for konkurransen "Dødsmyggen", der
Nettavisens tabloidister vant med maraton-sex og
Bin Ladens lille penis.

Les mer:
[06.11.2001] Snuoperasjon
lykkes for Cyberwatcher
[18.06.2001] Norsk nettagent
med i Microsoft-lansering
[17.01.2001] Last ned enklere
norsk nettagent
[30.10.2000] Gratis nettagent
leser nyhetene for deg

Tom W. Ottmar
[26.08.2003] Startsiden
leverer stort overskudd
[22.10.2002] ABC Startsiden
satser i tøft, svensk marked
[04.12.2001] Tiden er ute for
Tidssignalet
[09.08.2001] Tom Ottmar gir
bort reiselivstjeneste til VG.no

Ved kjøp og
Bil - Båt - MC
Eiendom - St
Søk etter

Mylder.no

Siste deb
Sv: Dårlig d

Dedikerte
prosessorer får fart
på Java

Enten klikker du fordi saken er av faglig interesse, eller så er det fordi tittelen
simpelthen gjør det umulig å la være å klikke. Slike titler nettjournalister
drømmer om.

Sv: Design
operativsyst
Sv: Dårlig d

De beste siste døgn:
"Fikk nytt fjes med eget lårfett" (VG)
"Tusen tonn testosteron og en dame" (DinSide)
"Drapssjiraff tok selvmord" (Nettavisen)
"Spiste 52 kebaber" (NRK)
Telenor lover ADSLTV innen to år

Sv: Design
operativsyst
Sv: Dårlig d
» Se flere n

Ottmar, som driver nettstedet Reiseguru, opplyser på sitt eget nettsted at
Mylder er hans egen lille nyhetsagent, men at det er helt greit at du bruker
den.
Nyeste data

Diskuter artikkelen:
IBM gjenerobrer
supermaskintronen

Tittel
Genistrek. (Jonny, jeg er liksom rik og kan alt. Fnis!)
Ikke ny "teknologi" og ikke nytt på nett. (Nils Pettersen)
Yeah right... (Thomas Eriksen)
Ikke genistrek (Ola Normann)
Genistrek ??? (Petter Karlsen)

Oppdater deg selv i
vårt bransjeregister

Dato/Tid
28.05.02 13:54
28.05.02 02:03
27.05.02 20:40
27.05.02 19:31
27.05.02 16:23
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Del dine erfaringer om et produkt/tjeneste du har erfaringer med!

• NEC 8x ny DV
• Billige CD R o
• .no domene &
mva kr 495
• Brukte servere
• Bra skole/hjem

Siste fra Sto
• GEDIGEN TE
MASSEVIS AV
• Meget pen ba
• JOBB HJEMM
• HERBALIFE • HAR DU ALD
OLABIL/VOGN
FØR ? BRUK F

Dagens sa
[12:32] Redd

selskapet
Sist innsendt ris & ros - se alle her

Gratis antivirus og
brannvegg

Dato/klokkeslett

Ris: Sharp Norge Alle Sharp kopimaskin/skivere: Alle SHARP
kopimaskiner/skrivere

03.10.04 20:58

Ros: Catch Communications ADSL: ADSL 2100/512

03.10.04 13:08

Ros: Telenor ADSL 2MBIT: Telenor Online ADSL 2mbit. 2mbit inn/256kbit ut.

01.10.04 15:36

Ros: Apple Computer AB Powerbook 17": Bærbar arbeidsstasjon med stor
og utrolig skarp og fin skjerm. DVD brenne...

30.09.04 17:34

Ris: NextGenTel ADSL: Adsl Delta 2400.Ustabil, lav hastighet,Møkk dårlig
support

30.09.04 16:29

[12:30] Dette

utfordringer
[12:25] Enhå

Symbian
[11:34] Telio
[11:34] Hevd

planlegger
[11:08] Micr

hakk
[10:50] Når
[10:29] Millio

Følg spam- og
virusplagen i Norge
time for time

Norge
[10:20] Lede
trekker seg

Nye saker fra digi.no:

[10:16] Resu

Innovation
[10:11] Skal

Redd det kommer bud
på selskapet

Dette er Meyers virkelige
utfordringer

[09:37] Utelu

[04 10 12 32] BEA

[04 10 12 30]

helt

dd d

mellom pira

Mål inn og utfarten
på linjen din

[04.10 12:32] BEA er redd de er
neste post på oppkjøpslisten til Oracle-sjef Larry

[04.10 12:30]
Moderniseringsministeren trenger hjelp for å lykkes.

helt

Ellison, men skal forsøke å gjøre motstand.
Les hele saken

Her er hans fem viktigste utfordringer.
Les hele saken

Luxemburg

Enhåndsbetjent Opera
for Symbian

Microsoft sprer seg enda
et hakk

[04.10 12:25] Symbian har valgt
Operas nettleser for et system beregnet på

[04.10 11:08] Microsoft planlegger
enda en utvidelse. Denne gangen er
det antispion-programvare, røper Bill

[08:55] Førs

Gates. Les hele saken

PeopleSoft

[08:59] Ikke
[08:59] Dug

største

mobiltelefoner uten trykkskjerm. Les hele saken

[08:56] Synk

attføringsbe
på nett er d
[07:59] Styre
[07:18] Du k

Når du har mange zipfiler

Millionkontrakt for Novell
i Norge

[04.10 10:50] Her er to programmer
for å pakke ut og holde styr på mange

[04.10 10:29] Novell vant kontrakten
for sikker ID-forvaltning til 3300
brukere i Vetco Aibel, tidligere ABB

Tidligere s

Offshore. Les hele saken

fildeling

komprimerte filer av gangen. Les hele saken

[06:30] Alt k

fasttelefoni

[01.10] Ekst
[01.10] Sun

Leder for IT-sikring i
USA trekker seg

Resultatvarsel fra
Software Innovation

[04.10 10:20] Georg W. Bush mister
sin nasjonale datasikkerheten-sjef.

[04.10 10:16] Per Kveim, sjef for det
store norske programvareselskapet
Software Innovation, varsler

lomma

overraskende underskudd.
Les hele saken

[01.10] De t

Amit Yoran sier opp i frustrasjon.
Les hele saken

Microsoft o
[01.10] Bedr
[01.10] IT sp
departemen

investeringe
[01.10] Utse

programme
Skriv ut

Tips en venn

Andre saker fra denne seksjonen
Send redaksjonen en kommentar
Kontakt artikkelforfatteren

Varsling via e-post

Send oss nyhetstips
Søk i digi.no-arkivet

Søk
Avanserte søkefunksjoner

[01.10] Vinn

med ruter
[01.10] Alca
transportuly
[01.10] Konk

bremser mu
[01.10] Gi ne
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[01.10] Billig

domenenav

