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Linus Brohult. 

TEKNIK 

Det gäller inte bara att välja rätt handdator. Operativsystemet i den är 
minst lika viktigt. 

Vi guidar dig till de tre största på marknaden: PalmOS, Pocketpc och 
Epoc. 

Välj inte handdator – välj operativsystem. Det låter kanske konstigt, men en PalmOS-
dator fungerar på ungefär samma sätt oavsett om det är en Handspring Visor eller en 
Palm. 

De olika systemen skiljer sig däremot mycket från varandra. Vilket som passar dig 
bäst beror som alltid på vad du vill använda handdatorn till. 

Vi hjälper dig att välja mellan marknadens tre helt dominerande system, PalmOS, 
Pocketpc och Epoc. 

Och har du redan köpt en handdator guidar vi till massor av program. 
Så tycker vi 

Linus Brohult 

Datakomredaktör på Mobil 
Psion serie 5 
■ Vad använder du din handdator till? 
–Till allt. Dels som kalender, adressbok och såna saker. Ofta kollar och skickar jag 

e-post. Jag skriver mycket på den. 
■ Vad är bäst och sämst med den? 
– Att den har tangentbord och bra programvaror. Allt man behöver finns: e-post, 

ordbehandling, kalkyl. Den har också bra batteritid. 
– Sämst är att den är lite klumpig, som alla handdatorer med tangentbord. Sedan 

har den inte Avantgo. 
■ Vad saknar du hos den? 
– Självklart att den hade Avantgo. Sedan skulle jag vilja ha en riktigt bra 

webbläsare i den. 

Ida Andersson 

Chefredaktör för Cap&Design 
Palm Vx 
■ Vad använder du din handdator till? 
– Mest kalenderfunktionen. Adressregister och anteckningsblocket är väldigt nyttigt 

för mig som redaktör. 
■ Vad är bäst och sämst med den? 
– Bäst är att det är så smidigt att synka. Jag behöver aldrig oroa mig för att ha 

kalendern på två olika ställen. 
– Sämst är att den aldrig kan ersätta känslan av papper och penna. Man minns 

mer av ett möte eller en anteckning om man skrivit ned den på en bit papper. 
■ Vad saknar du hos den? 
– Egentligen ingenting utom ovannämnda känsla. Fler funktioner skapar bara ännu 

fler behov. 

https://www.aftonbladet.se/teknik


Odd Klofsten 

Marknadschef på di.se 
Cassiopeia E-105 
■ Vad använder du din handdator till? 
– Framför allt kalendern och adressboken, men jag läser också mejl. Sedan kollar 

jag nyheter via Avantgo. Men jag skriver inte in uppgifter i handdatorn – det gör jag i 
datorn. 

■ Vad är bäst och sämst med den? 
– Bäst är att den är lättnavigerad. Färg är sjyst. Hela fenomenet – att man har med 

sig en liten bärbar dator. 
– Sämst är att den är för stor och att det är svårt att få en översikt över kalendern. 
■ Vad saknar du hos den? 
– Ett inbyggt modem. Med en synkningsdocka hemma kunde jag läsa nyheterna 

på väg till jobbet. 
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