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Internetutställningar 2005
– en utställningsguide

• 24 okt kl 17.10 demonstrerar FRA ”Att forcera en brandvägg” i sal C10
• 24 okt kl 17.30 demonstrerar Sveriges Radio Podradio i sal B1
• WLAN på Internetdagarna, se sid 6
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Med Internetutställningar 2005 vill vi lyfta fram nya innovativa idéer och möjligheter kring Internet.  
Utställningar arrangeras under följande 6 teman: 

Tema: Användning 
Tema: IP-TV och triple play 
Tema: SIP 
Tema: Mobilmingel 
Tema: Nätverkssäkerhet 
Tema: Tillgänglighet för alla 

Du kan även besöka leverantörsutställningarna och medarrangörernas utställningar. Gör det när du vill under Internet-
dagarna; t ex under en paus i konferensprogrammet eller mellan kl 17.00-18.00 den 24 oktober då konferens har slutat 
för dagen och innan kvällsaktiviteterna har kommit i gång. Nedan kan du läsa mer om utställningarna och var de finns. 

Internetutställningar 2005

 Bland annat kan du se Barnens biblioteks projekt att skapa 
webbinnehåll för de minsta genom en flash-animation av 
sagan Kattresan. På plats finns även Christina Wallnér som 
arbetat fram en prototypwebbplats för skolor. Svenska 
Stadsnätsföreningen finns där för att berätta om sin databas 
som underlättar för tjänsteleverantörer att erbjuda stads-
nätskunder nya tjänster. Se även en demo av Projekt Rune-
berg som tillgängliggör klassisk nordisk litteratur via webben. 
Dessutom finns skriftlig information om övriga projekt. 

Ytterligare information se: www.iis.se/fond/allmant.shtml

Surfa lugnt

SurfaLugnt – nationell kampanj för ett säkrare Internet. 
Kampanjen Surfa Lugnt syftar till att hjälpa svenska surfare 
med kunskap hur man undviker att drabbas av och sprida 
virus vidare, få bukt med skräpmejl samt att upptäcka bedrä-
geriförsök (s k phishing) på internet. 
 Kampanjens målgrupper är barn/ungdomar, hemsurfare 
och småföretagare. 
 I lokal C6 kan du träffa representanter från SurfaLugnt och 
lära mer om kampanjen. 

Ytterligare info se: www.surfalugnt.se

Mätprogrammet TPTEST

II-stiftelsen i samarbete med PTS och Konsumentverket 
driver, utvecklar och tillhandahåller bandbreddstestet  
TPTEST. Med testet som är gratis att ladda ner kan använ-
daren se vilken bandbredd han eller hon verkligen får från 
sin ISP. Inom kort kommer TPTEST att släppas i en ny version 
med betydligt fler funktioner och verktyg.
 I lokal C6 kommer du att kunna testa programmet och  
få mer information.

Ytterligare info se: www.test.se

Podradio – stor succé för Sveriges Radio 

Fler än en halv miljon nedladdningar gjordes under de första 
tre månaderna efter att Sveriges Radio lanserade podradio. 
Tjänsten gör det möjligt att ladda ner radioprogram – att 
lyssna på i datorn, i mp3-spelaren eller i mobiltelefonen. 
Se en miniutställning om Sveriges Radios Podradio-tjänst  
i lokal C6.
Måndagen den 24 okt kl 17.30-18.00 demonstreras  
Sveriges Radio Podradio i sal B1. 

Länkar till ytterligare info: www.sr.se/podradio

Världens första världsutställning på Internet 

På initiativ från Sverige kommer BIE, Bureau International 
des Expositions, och Sveriges regering att etablera den 
första virtuella världsutställningen. Målet är att vitalisera 
världsutställningskonceptet och sprida det till en bredare 
mottagargrupp, inte minst ungdomar. Genom att utveckla 
det virtuella mötet vill vi främja diskussionen om framtids-
frågor. 
 Över 100 länder kommer att inbjudas att delta i utställ-
ningen som beräknas öppna till årsskiftet 2007/2008.

II-stiftelsens Internetfond
Med Internetfonden vill II-stiftelsen stödja 
projekt som på olika sätt bidrar till Inter-
nets utveckling och användning i Sverige. 
I år, 2005, har II-stiftelsen avsatt 2,5 mil-
joner kronor till detta ändamål. Projekten 
som stöds kommer att tillkännages under 

Internetdagarna. Några av de 19 projekt som fick dela på de 
2 miljoner kronor som fonden delade ut i fjol finns på plats i 
år för att berätta om sina projekt. 

[Demo]

Tema: Användning
Under tema Användning möter du nytänkande tillämpningsområden för Internet. 

Plats: Lokal C6, plan 2 



33

Tema: IP-TV och triple play
De kvalitets- och kapacitetskrav som IPTV ställer på  
nätet är väsentligt mycket högre än för traditionella  
nätverk. Kom till ”TV-loungen” på plan 2 och se hur  
mogen tekniken är och vad som går att göra idag.

Plats: TV-loungen, plan 2 

HDTV i praktiken
Utställare: IP-Only och Canal Digital

I IP-Only och Canal Digitals utställning kan ni beskåda hur 
en riktig utsändning HDTV över IP ser ut i praktiken. 

HDTV, Ett smakprov på framtidens teve

Utställare: Fiber Optic Valley
Fiber Optic Valley är en arena för forskning och utveckling 
inom fiber till användaren, e-tjänster till användaren och 
fiberoptiska industriapplikationer. Stanna till hos Fiber Optic 
Valley och forskningsinstitutet Acreo som demonstrerar 
HDTV, för att få ett smakprov på hur det kan se ut i ditt eget 
vardagsrum inom kort.

miniTVstudio
Utställare: Uppfinnare Marcel Bos 
Visning av en miniTVstudio, bildöverföring via Shoutcast, 
winamp, AVID FREE DV videoediterings program.

Kvalitetssäkring för IPTV och triple play 

Agama Technologies kommer att demonstrera lösningar för 
kvalitetssäkring av TV-tjänster på IP-nät under Internetda-
garna 2005. Agamas produkter övervakar hela IPTV-tjänsten 
”end-to-end” och från nätverksnivå till kvalitetsbrister i själva 
TV-bilden. Lösningen kan övervaka både utsänd signal samt 
ge en total bild över de problem som kan uppkomma i distri-
butionsnätverket. Bland de frågor som Agama kan besvara är:
• Hur uppfattar tittarna kvaliteten på den TV-signal  

de får av mig? 
• Var och när har eventuella problem uppkommit? 
• Uppfyller jag mina åtaganden (SLA)? 

Ytterligare info se: www.agama.tv

Tema: SIP 
SIP, Session Initiation Protocol, är ett protokoll för att 
hantera sessioner mellan två eller flera deltagare, t ex för 
IP-telefoni, distribution av multimedia, videokonferenser 
eller nätverksbaserade datorspel. SIP kan komma att bli 
grunden i nästa stora infrastruktur som byggs på Internet. 
I lokal C4 kan du under Internetdagarna se hur mogen 
tekniken är och vilka möjligheter SIP erbjuder till intero-
perabilitet mellan olika leverantörers produkter. 
Utställningen leds av Niklas Sundler.

Plats: Lokal C4, plan 2

   
TELAVOX – IP-telefonioperatör 

Med fokus på nätbaserade företagstjänster har Telavox varit 
IP-telefonioperatör sedan 2003. Idag har Telavox ett trettiotal 
återförsäljare i landet och producerat tjänster och telefoni åt 
ett antal andra IP-telefonileverantörer.

Läs mer på www.telavox.se 

Intertex Data
Ett svenskt bolag med stor kunskap om telekommunikation 
och över 20 års erfarenhet från utveckling av telekommuni-
kationsutrustning. 

Läs mer på www.interex.se 

wx3 Telecoms-Resources AB
Erbjuder tjänster på sin plattform till både slutkunder och 
andra operatörer. 

Läs mer på www.wx3.se

Asterix
En open source-programvara för IP-telefoni. 

Läs mer på www.asterisk.org.

Hotsip

En kommersiell programvara för IP-telefoni. 

Läs mer på www.hotsip.se



44

Kommunikationsplattformar för webb och 
mobil – framtiden tillhör en community 

Unicorn Telecom och UniMob presenterar några av sina 
kommunikationsplattformer för webb och mobil. Informe-
rar också om betallösningar för kommersiella communitys. 
Bland andra Mobil Business community (www.mobit.se), 
Mobildate (www.mobildate.se) och webbcommunityn  
CitySurf (www.citysurf.tv). 
 Dessutom kan du se exempel på mobil övervakning och 
säkerhet med mobila larmkameror och ny mobil sensor-
teknik (www.mobilvakt.se).

Ytterligare info se: www.unicorn.tv

Mobila turist- och betaltjänster

Mobizoft demonstrerar hur mobila tjänster förenklar resan-
det för företag och privatpersoner. Vi visar hur en turistportal 
och en bokningstjänst kan användas från en mobiltelefon 
med den befintliga webbadressen.
 Under Internetdagarna demonstreras tjänsterna i samar-
bete med Upplev Boden, Hotelzon Netbook och Interact.

Ytterligare info se: www.mobizoft.se/internetdagarna.htm

City Mission – positionsbaserat spel  
för kameramobiler 

City Mission är ett användargenererat, positionsbaserat, 
mobilt spel som går ut på att gömma och hitta platser med 
hjälp av kamerautrustade mobiltelefoner.
 Second Degree of Reality utvecklar mobila nätverksspel 
inom genren Pervasive Gaming. Pervasive Gaming baserar 
sig på att man med tekniska hjälpmedel, såsom mobila 
enheter, flyttar ut spelandet till sin fysiska omvärld. Virtual 
Reality baserade sig på att man skulle simulera en omvärld i 
tekniken, vi gör tvärtom och flyttar ut tekniken i omvärlden. 

Ytterligare info se: www.citymission.se och 
www.second-degree.com

MicroMarketing Promotion Cards
MicroMarketing Promotion Cards är ett nytt sätt att  
träff-säkert och effektivt marknadsföra sig mot kunder.  
Det är ett fysiskt kort, som fungerar som bärare av tjänster 
och underhållning. 

Ytterligare info se: www.micromarketing.se

Splashi – en helt ny värld av mobila möjligheter

Splashi utmanar den Internationella marknaden för mobil 
underhållning genom att erbjuda bilder, ringsignaler,  
teman, spel etc. för nerladdning till mobiltelefoner.

Ytterligare info se: www.splashi.com

StudentSMS

StudentSMS är en tjänst för att förenkla kommunikationen 
mellan skolor och studenter som bygger på en webbplatt-
form. Tjänsten är utvecklad med stöd från kommuner 
Svenskt Näringsliv och Röda korset. 

Ytterligare info se: www.studentsmsmobile.se
 

Om Digital Action

Digital Action visar Sveriges första fristående mobilportal 
”SAS MobilePortal” som vi man utvecklat på sin plattform 
”Adimo Mobile”. Digital Action har samlat ett antal av sina 
partners som visar exempel på tjänster som i dag finns till-
gängliga i mobiltelefoner.

Ytterligare info se: www.digitalaction.se

Tema: Mobilmingel
Värd: Digital Action

Plats: Lokal TV-loungen, plan 2 

Förra årets utställningar av mobila tjänster blev mycket uppskattade. I år bjuder vi därför igen in alla besökare att  
”känna och klämma” på nu fungerande mobila tjänster av olika slag. Allt i från tjänster för små företag till stora  
företag, nöjes- och nytto-tjänster, företagstjänster, konsumenttjänster med mera.

4
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IT-skydd mot barnpornografiskt material

I samarbete med World Childhood Foundation, Ecpat  
och Rikspolisstyrelsen har NetClean Technologies utvecklat  
produkter och lösningar som spårar och förhindrar sprid-
ning av barnpornografiskt material i företags och organisa-
tioners nätverk.

Ytterligare info se: www.netcleantech.com och 
www.childhood.org och www.ecpat.se

Arbete mot kommersiell
barnpornografi på Internet

ECPAT Sverige berättar om sitt blockeringsprojekt och sitt 
arbete med att driva ECPAT Sveriges Hotline. I dagsläget 
blockeras 15 000 försök dagligen att nå barnpornografiska 
webbsidor i Sverige. 

Ytterligare info se: www.ecpat.se och www.ecpathotline.se

DETECT| DEFLECT| DEFEND your network

Arbor Networks teknik används för att säkerställa säkerhet 
och drift för många av världens mest kritiska ISP-nät. Företa-
get bildades genom finansiering från amerikanska försvarets 
forskningsbyrå DARPA. Företagets produkter bidrar till data-
insamling, analys och skydd mot hot som phishing, phar-
ming, worms, DDoS-attacker med mera. 

Ytterligare info se: www.arbornetworks.com

Demonstration: Att forcera en brandvägg
Utställare: FRA, Försvarets radioanstalt
FRA visar hur en angripare med så kallade klientbaserade 
exploits kan ta sig igenom en snålt konfigurerad brandvägg 
och ta sig från system till system. Demonstrationen ligger till 
grund för seminariet ”Kan man surfa lugnt?”, den 25 okto-
ber kl. 13.40, där man diskuteras möjligheterna att skydda 
sig mot sådant angrepp.
Demonstrationen sker i lokal B2, plan 1 den 24 oktober 
kl 17.10 och tar ca 50 min.

Visualisering av loggar

Aspect är ett visualiserings och dataminingverktyg för loggar, 
XPD visar open source-verktyget Aspect som är ett visuali-
serings och dataminingverktyg för loggar, främst avsett för 
erfarna säkerhetsadministratörer som tröttnat på att dagli-
gen manuellt granska tusentals rader med loggar. 
 En presentation om Aspect hålls under spåret ”Säkert  
nät – veta eller tro” den 25 oktober kl 13.40-15.10.

Ytterligare info se: http://xpd.se/about.html och 
http://aspect.sf.net 

Administration av WLAN 

ProCurve visar hur man adminatrerar WLAN-nät.

Digitalt Kassavalv för administratörslösenord

Sourcecom visar hur företag och organisationer kan hantera 
säkerhet och rutiner kring root- och administratörslösenord 
för att bland annat kunna efterleva de krav som ställs genom 
Sarbones Oxley-regelverket från USA.

Ytterligare info se: www.sourcecom.se och 
http://www.sourcecom.se/pages/101600.html   
                  

Security network data collector and analyzer

Företagen Yask System Konsult, Flisanetwork och Mybéta 
som tagit fram ett open source-verktyg visar hur den lös-
nigen kan hjälpa organisationer att hantera de krav som 
ställs genom amerikanska Sarbones Oxley-regelverket  
och EU:s Basel II.

Ytterligare info: http://www.flisanetwork.se/Confck.pdf 
samt www.irial.com, www.flisanetwork.com,
www.mybeta.se
 

Tema: Nätverkssäkerhet
Värd: SNUS, Swedish Network User’s Society 

Plats: Lokal C3, plan 2 

Nätverkssäkerhet handlar mycket om teknik, men inte alltid. För att bli så konkreta som möjligt arrangerar  
Robert Malmgren, Niklas Gerdin, Johan Kjellin, Magnus Sandberg, Björn Schultz, Jan Säll och Christoffer Alström  
från SNUS, Swedish Network User’s Society, en utställning på Internetdagarna 2005. 

[Demo]



66

Design för alla – när internet  
skapar möjligheter

Att information ska vara tillgänglig för alla låter som en själv-
klarhet. Funka Nu visar hur blinda surfar med skärmläsare 
och punktskriftsdisplay, hur synskadade surfar med försto-
ringsprogram och hur dyslektiker surfar med läshjälpmedel 
och uppläsningsfunktioner.
 Funka Nus arbete handlar dels om teknisk tillgänglighet, 
alltså att olika hjälpmedel ska kunna tolka webbplatsen  
rätt, dels pedagogisk tillgänglighet, att navigationen ska  
vara logisk och begriplig, samt språklig tillgänglighet, att 
besökaren faktiskt ska förstå vad som står.

Ytterligare info se: www.funkanu.se och 
http://www.funkanu.se/start.asp?sida=996

 

Teckenspråk – en rättighet

Företaget Sign IT demonstrerar i en enkel studio hur de  
arbetar med att anpassa webbsidor för döva. Man visar 
åtgärder som gör webben tillgänglig för döva.
 döv.nu sign IT AB hjälper företag, myndigheter, organisa-
tioner, kommuner, landsting m fl att göra innehållet på  
deras hemsidor tillgängligt för döva.

Ytterligare info se: www.dov.nu och www.dov.nu/skane

Datortillgänglighet för handikappade 

Under Internetdagarna visar RehabCenter hur en huvudmus 
och virtuella tangentbord fungerar. 
 RehabCenter AB har i 25 år arbetat med anpassning av 
datorer för handikappade. Den största målgruppen är perso-
ner som efter en olycka eller sjukdom har ett rörelsehinder. 
Några exempel på utrustningar för den gruppen är: 

• Huvudstyrd mus för personer utan handfunktion. 
• Virtuellt musstyrt tangentbord på bildskärmen. 
• Programmerbara tangenter som ersätter samtidiga  

tryckningar på flera tangenter. 
• Prediktionsprogram (program som lämnar förslag på  

ord) för att minska antalet tangenttryck och snabba  
upp skrivandet.

Ytterligare info se: rehabcenter.se

 

Funka Nu.

Tema: Tillgänglighet för alla
Värd: Funka Nu AB

Plats: Lokal C9, plan 2 

Med Internet och datahjälpmedel finns unika möjligheter till kommunikation och egenmakt för grupper som tidigare varit 
utestängda från det vi kallar informationssamhället. 
 Kom och se när vi demonstrerar det allra senaste inom tillgänglighetsområdet; hur blinda surfar, hur döva kommunicerar 
över webben, hur dyslektiker får stöd vid läsning och rörelsehindrade får hjälp via olika program och hjälpmedel. 
 Funka Nu demonstrerar skärmläsare och punktskriftsdisplay och demonstrerar förstoringsprogram och talande webb 
Döv.nu demonstrerar teckenspråk på webben. 
 RehabCenter demonstrerar huvudmus och virtuella tangentbord.

WLAN på Internetdagarna
ProCurve Networking by HP tillhandahåller WLAN på Internetdagarna. För att använda WLAN:et ställer  
du in SSID = Internetdagarna och registrerar dig som gäst via webbläsaren.

Ni är välkomna att komma till oss på plan 2 och titta närmare på lösningen.
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Leverantörsutställningar

Allt om bredband

Ytterligare info se: www.alltombredband.se

Extreme Networks

Ytterligare info se: www.extremenetworks.com

Procurve Networking

Ytterligare info se: http://www.hp.com/rnd/index.htm 

Transmode

Ytterligare info se: www.transmode.se

Netintact/Cygate Måldata

Ytterligare info se: www.netintact.se och 
www.cygategroup.com

Medarrangörernas  
utställningar 

ISOC-SE 

ISOC-SE är en idéell förening som vill främja Internets 
utveckling i allmänhet och i synnerhet i Sverige.
 Kom till vår utställning på Internetdagarna, för att disku-
tera och få information om våra kvällsseminarier, aktiviteter 
och hur du blir medlem.

Ytterligare info se: www.isoc.se 

Post- och telestyrelsen, PTS

Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som  
bevakar områdena elektronisk kommunikation – telekom-
munikationer, IT och radio – och post. PTS vision är att alla  
i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra 
kommunikationstjänster. 
 Välkommen att besöka oss i utställningshallen på plan 2. 
Där har du möjlighet att möta oss och ställa frågor, hämta 
informationsmaterial och surfa in på vår webbplats och 
tjänst som rör säkerhet på Internet.

Ytterligare info se: www.pts.se och 
www.pts.se/internetsakerhet 

SIG Security

SIG Security är en ideell förening och består av 1700 med-
lemmar SIG Security är en intressentgrupp för personer verk-
samma inom området informationssäkerhet, och medlem-
marna återfinns inom alla sektorer i samhället. 

Ytterligare info se: www.sigsecurity.se 

Dataföreningen

Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för 
yrkesverksamma inom IT och IT-relaterade områden. Verk-
samheten bedrivs i kretsar och dotterbolag. 

Ytterligare info se: www.dfs.se 

NETINTACT
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Utställningslokalen, så hittar du utställarna

Mer information om de olika utställningarna 
finns på Interentdagarnas webbplats, 

under fliken Interentutställningar 2005. 
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