
- Hvad har været de største ting? 

- Apple Watch 

- Apple Pay 

- Mac Pro (19. december 2013) 

- Amazon kom med en masse tech der floppede (minus Kindle)… FirePhone, 

Tablets, FireTV eller måske er de bare fordi vi bor i DK. Men læser heller ikke om 

det på US sites. 

- Fitness apps kom ud i mainstreamen for alvor. Jeg føler i hvert fald at det er sket 

i 2014. Både trackers og apps (HealthKit og Google Fit). Min far skriver mails om, 

hvilken tracket han skal have… 

- iPhone 6+, mand! 

- PS4 og Xbone. Eller var det 13? 

- Glass(holes) 

- Wearables + Samsung 

 

- Hvad er der sket rent personligt (på techfronten?) 

- Nikolaj: 

- 2014 var året jeg kom tilbage på Facebook efter et års pause. Jeg prøver 

at være aktiv på FB. Men det virker ikke rigtig for mig. Finder generelt 

sociale medier belastende. Har nok permanent Social Media træthed. 

- OnePlus One, en super fin telefon til pengene, du får rigtig meget. Men 

5,5” er stadig stort. Nok for stort. Mener 4,5” er maks. 

- Er flyttet til byen. Har fået rejsekort. Det virker, men er stadig en kluntet 

korttidsløsning. 

- PS Vita og Nintendo DS, en verden af mobil gaming er åbnet op for mig, 

og det er virkelig godt. Mest puzzles og indie games, a la Spelunky og 

Luftrauser. MMORPG og AAA er stadig at foretrække på den store 

skærm. 

- 2014 var også året hvor jeg lærte at sætte virkelig pris på single-serving 

tech. Kindle, Vita, Nintendo DS, iPod 

- Jeg fik 1Password… 

- Dækkede Apple Event, sammen med David Guldager hos TV2, det var 

vildt hyggeligt. Synes David og TV2 skulle lave en podcast, evt. en 

podcast der udkom hver fredag, der opsumerede hvad der var sket i løbet 

f ugen. Han sidder jo alligevel og skriver alle de fine artikler. Hvorfor ikke 

klemme dem ud i audio format.. Host... ...i ringer bare... host... 

- Esben: 

- Jeg købte ikke nogen nye computere (til mig selv) 

- Heller ikke nogen ny telefon 

- Men en masse nye apps 

- Og jeg synes jeg har fået nogen bedre workflows. Dels bare pga 

bedre fokus og dels pga. de apps. Særligt focus app, Evernote, 

Scrivener (til dels) 

- Jeg fik en chip 



- Jeg blev mere spirituel og var til tech shamanisme event 

- Flyttede i rækkehus og fik 60/60 

- Lavede en remote backupløsning, hot! 

- Prøvede Google Glass. Også hot! 

- Og Android Wear. Har vi glemt alt om det igen allerede? 

- Esben dækkede Apple event for EB med Preben Mejer o.a. 

- Er også blevet glad for håndholdt gaming igen 

- Bandcamp 

-  

 

- Hvad er der sket med RC? 

- Vi var i Elektronista et par gange. Den ene gang fik Esben en NFC chip i hånden. 

- Vi er kommet med i Hidden Gems (Hvis der er tid kan vi fortælle historien og 

visionen) 

- Nikolaj var en tur i Google Huset 

- Nikolaj dækkede Apple event i TV2 Beep m. David Guldager 

- Vi havde en del planer om at lave mere video og afprøve en masse ting. Det har 

vi ikke fået gjort så meget ud af. Men vi vil stadig gerne ;) 

 

Tak til alle de der har været aktive på de sociale medier… bla bla bla :) 


