Telefon på avveie

Neste LO-Aktuelt trykkes 25. juni.

og Bjørnstad kapret en ny
drosje, og kjørte til drosjedepotet på flyplassen. Her
var det 500 drosjer, men
med kartet på mobilen og
nummeret på drosja fant
de fram til riktig bil. Taxi-sjåføren var mildt sagt
himmelfallen da Bjørnstad knakket på vinduet
og sa at telefonen hans lå
i forsetet.
Iphone har Finn Ipho-

Dagens helT: leder i internasjonal avdeling i lO, Vidar
Bjørnstad, etter at han fant Fauskes telefon blant 500 taxier på Tegel flyplassen i Berlin.

ne-appen, for Android telefoner lar Android Device
Manager deg gjøre det
samme. Også Windows
har sin egen «finn telefonen app» for Windowsmobiler. Med Iphone-appen må du aktivere tjenesten. Det er et spørsmål du
får ved oppsettet av mobilen. Det trengs ikke med
Android.
Hvis du ikke kan finne telefonen, gir alle tre
deg muligheter til å sende
høye ringelyder via appene. Det virker selv om telefonen står på lydløs.
Ulempen er selvfølgelig
at du ikke kan finne en Iphone med en Android-telefon eller omvendt. a

Kjekt å bruke

Selv LOs ledende tillitsvalgte og ansatte kan gjøre feil.
De kan for eksempel glemme igjen telefonen sin i en
drosje. Det skjedde da en stor
delegasjon fra LO var i Berlin
under IFS’ verdenskongress.
Telefonen til nestleder i LOs
internasjonale avdeling, Ellen Kathrine Fauske, gled
ned ved siden av passasjersetet i drosja. Det ble raskt oppdaget og leder av internasjonal avdeling Vidar Bjørnstad,
visste råd. Han hadde lastet
ned appen Finn Iphone til
sin telefon.
Der logget han seg inn med
Fauskes Apple ID, som vanligvis er en e-postadresse, og
hennes passord. Da kom det
opp et kart over Berlin, og de
kunne se hvordan telefonen
beveget seg rundt i Berlins
gater. Plutselig stanset den.
Drosja hadde kommet til Tegel flyplass, og der blir bilene stående lenge. Fauske
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