Praksisskærm på Chromebox
Her præsenteres en ny, enkel og billig måde at komme i gang med Praksisskærm på.

Foto: HP.
Chromebox er en lille og smart computer der benytter Googles eget styresystem, Chrome OS.
Chrome OS adskiller sig fra andre kendte styresystemer, som f.eks. Windows til PC og OS X til
Apple computere, ved udelukkende at være onlinebaseret. Ligesom Praksisskærm.
Fordelen er, at maskinen derfor hele tiden er nyopdateret hver gang man tænder den. Man skal
altså ikke hele tiden tage stilling til og håndtere opdateringer af styresystem og
tilføjelsesprogrammer som på en almindelig PC.
For at benytte systemet skal man have eller oprette en konto hos Google. Det er en god ide, at
oprette en dedikeret konto til Praksisskærm. Gå ind på https://www.gmail.com, klik på “opret en
konto” og følg vejledningen.

Der findes mange forskellige Chromebox-maskiner. I denne artikel er der anvendt en fra HP som
leveres med både trådløs mus og tastatur. Hertil skal der også bruges et HDMI-kabel.

HP Chromebox CB1-030NO bundle med mus og tastatur til 1599 kr. Foto: HP.
Forbind maskinen til den skærm der skal afvikle Praksisskærm. I løbet af få sekunder er den klar.
Der er mulighed for både kablet og trådløs internetadgang. Log på med din Google-konto.
Maskinen kan nu nemt gemmes væk, f.eks. bag skærmen. Man evt. nøjes med blot at slukke
skærmen ved fyraften.
Herefter er det nødvendigt at installere et enkelt tilføjelsesprogram (udvidelse), som skal forhindre,
at maskinen automatisk slår pauseskærmen til efter nogen tid.
Gå ind på https://chrome.google.com/webstore/category/apps. Der findes forskellige programmer,
men søg efter, find og installer “keep awake”.

Oppe i højre hjørne kan man nu se et lille ikon som, når man klikker på det, hhv. viser en måne og
en sol. Sidstnævnte vælges, hvorefter dvale og pauseskærm er slået fra.
Åben app’en Chrome (internetbrowserprogram) og start Praksisskærm på sædvanlig vis.

Tryk på genvejstasten markeret på billedet for fuldskærmsvisning.

Det samlede tidsforbrug fra kassen åbnes til Praksisskærm er kørende, vil for de fleste være
under en time. Herefter er løsningen tæt på vedligeholdelsesfri – set it and forget it.
Det anbefales, at maskinen ikke anvendes til andet end at afvikle Praksisskærm med. Selve
betjeningen af Praksisskærm kan som altid foregå fra en hvilken som helst anden maskine
forbundet til internettet.
En passant kan slutteligt nævnes, at man også kan afvikle Praksisskærm ved hjælp af en Google
Chromecast enhed. Det er en lille dongle (USB-stik lignende enhed) som forbindes til skærmen
via HDMI-stikket, hvorefter man kan spejle skærmen fra en Chrome-internetbrowser fra en anden
computer. Løsningen er mest for de mere nørdede og kræver altså stadig en dedikeret computer
til at afvikle Praksisskærm med.

Chromecast fra Google koster ca. 270 kr. Foto: Google.

