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Prisvinnende internavis er historie:

Tiden er ute for Tidssignalet
Av Herman Berg

Oslo (04.12.2001) - NRK legger ned internavisen for å
spare penger. Nå tar intranettet Torget over for fullt, en
elektronisk møteplass som internettmillionær Tom
Ottmar var med på å utvikle en gang i tiden.

VERITAS
- brukerko

De ti mest
lønnsomme ITinvesteringene

Microsoft kan tape
patentvåpen mot
Linux

Fra årsskiftet er det over og ut for den
prisbelønte internavisen Tidssignalet. Som
en del av innsparingstiltakene i NRK, har
ledelsen valgt å forsere nedleggelsen av
papirutgaven. Det vil spare NRK for én million
kroner i året, inkludert trykkeutgifter pluss
porto for utsendelser ut av huset, blant annet
til NRKs pensjonister.
- Alle monner drar, mener redaktør for
Tidssignalet Eva Berg. Hun er ansvarlig både
for internavisen og holder også intranettet
"Torget" oppdatert, en intern
informasjonstjeneste som på midten av 90tallet ble dratt i gang av blant andre Tom
Ottmar. Ottmar skulle senere forlate NRK for
å bli internettmillionær på hobbyen sin.
Berg sier at NRK har hatt planer om å fase ut
interninformasjonen på papir, men at
arbeidet ble forsert når de nå måtte spare.

Dedikerte
prosessorer får fart
på Java

- Intranettet har vi utviklet veldig de senere
årene og ser helt annerledes ut enn i Ottmars
tid. Poenget er at vi hadde planlagt å gå over
til elektronisk formidling uansett. Dette vil nå
skje fra årsskiftet.
Tidssignalet ble gitt ut første gang som
internorgan for hele NRK høsten 1990. Siden
den gang har det vært utgivelser hver 14.
dag.

Telenor lover ADSLTV innen to år

Friske interndebatter og mange av landets
kjendiser har preget spaltene. Fra 2002 må
du ha internettoppkobling for å følge med på
det interne livet i statskanalen.

Les mer:
[17.12.2001] NRK starter
interaktivt TV-program

Eva Berg
Tom W. Ottmar
[26.08.2003] Startsiden
leverer stort overskudd
[22.10.2002] ABC Startsiden
satser i tøft, svensk marked
[27.06.2002] Ottmar mot nye
millioner med Mylder
[09.08.2001] Tom Ottmar gir
bort reiselivstjeneste til VG.no

ABC Startsiden AS
[30.10.2003] Startsiden
frikjent for KaZaA-lenking
[24.10.2003] Phonofile
saksøker Startsiden for lenke
til KaZaA
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[26.08.2003] Startsiden
leverer stort overskudd
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[25.08.2003] Kvinneguiden
blir gründerens levebrød

NRK
[24.06.2004] Pangstart for
NRKs mobil-TV
[17.06.2004] NRK starter TVsendinger for mobiltelefoner
[13.05.2004] NRK vant gjev
pris for SMS-posisjonering
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[03.05.2004] Sasser-ormen
rammet If og NRK

Nyeste data

- Det er ikke strid om dette internt hos oss, hevder Eva Berg.
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- Enkelte vil nok si at de kommer til å savne papiret å holde i. Men
vi har for eksempel allerede kjørt en debattspalte på intranettet i
lang tid. Den har vi tenkt å utvikle videre. Debatt er en stor del av
den interne virksomheten hos oss, sier hun.
Tidssignalet har tre ganger blitt årets bedriftsavis delt ut av
Informasjonsforeningen: i 1990 (da avisen ble startet), i 1994
og i 1999.
Dessuten har de vunnet en annen pris som het "Under lupen" i
1991.
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- Vi vant hver gang vi orket å delta, sier Berg.
Hun mener at en av nøklene til suksessen er at
interninformasjonen ikke kun er et verktøy for ledelsen i NRK, men
involverer hele organisasjonen.

Dagens sa

- På Torget skal vi ikke kun formidle beskjeder fra ledelsen, men
holde folk oppdatert og skape debatt, under forutsetning av at folk
legger inn fullt navn, sier hun.

[12:30] Dette

I forbindelse med nedleggelsen av papiravisen, er det ingen som
mister jobben, men det er en ledig stilling som ikke blir besatt.
Dermed er det fem (og en halv) journalist som skal holde NRKansatte oppdatert med informasjon fra neste år. Hva som skjer
rmed tidligere ansatte, som pensjonistene, er imidlertid uklart. De
vil i hvert fall ikke lenger motta Tidssignalet i posten hver 14. dag.
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Ris: Sharp Norge Alle Sharp kopimaskin/skivere: Alle SHARP
kopimaskiner/skrivere

03.10.04 20:58

[08:59] Ikke

Ros: Catch Communications ADSL: ADSL 2100/512

03.10.04 13:08

[08:59] Dug

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
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Redd det kommer bud
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Dette er Meyers virkelige
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[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.

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

Her er hans fem viktigste utfordringer.
Les hele saken

Enhåndsbetjent Opera
for Symbian

Microsoft sprer seg enda
et hakk

[04.10 12:25] Symbian har valgt
Operas nettleser for et system beregnet på
mobiltelefoner uten trykkskjerm. Les hele saken
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[04.10 11:08] Microsoft planlegger
enda en utvidelse. Denne gangen er
det antispion-programvare, røper Bill

programme
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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

komprimerte filer av gangen. Les hele saken
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Leder for IT-sikring i
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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

Amit Yoran sier opp i frustrasjon.
Les hele saken
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