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Upplýsingatæknifyrir tækið 
Omnis fagnar tíu ára af-
mæli í ár. Fyrirtækið hefur 

alla tíð lagt mikinn metnað í breitt 
úrval af fartölvum og segir Bjarki 
Jóhannesson, framkvæmdastjóri 
verslanasviðs, að öll helstu merk-
in fáist í verslunum þeirra. „Omnis 
býður upp á öll þekktustu merk-
in á markaðnum. Við getum óhik-
að veitt faglega og óháða ráðgjöf 
til viðskiptavina okkar varðandi 
tölvukaup þar sem við erum 
ekki að ýta einu vöru-
merki út umfram 
önnur. Við teljum 
okkur vera með 
sterk ust u vél-
arnar á hverjum 
tíma og erum 
með gott úrval 
tölva í öllum verð-
flokkum fyrir ólík-
ar þarfir viðskipta-
vina okkar.“ 

Omnis rekur f jórar 
verslanir og tölvuverkstæði, 
í Reykjavík og Reykjanesbæ, á 
Akranesi og í Borgarnesi. Höfuð-
stöðvar fyrirtækisins eru í Reykja-
vík þar sem einnig er rekin tækni-
þjónusta fyrir heimili og öflugt 
fyrirtækjasvið sem sinnir rekstri 
tölvukerfa hjá fjölmörgum fyrir-
tækjum á suðvesturhorni lands-
ins. 

Verðvernd og hátt þjónustustig 
Omnis leggur mikla áherslu á 
samkeppnishæf verð og sýnir 
þann hug í verki með því að bjóða 
viðskiptavinum verðvernd á tölv-
um. Fólk getur því verið visst 

um að fá tölvur á góðu verði. En 
það er ekki það eina. „Við leggj-
um okkur fram um að veita góða 
þjónustu,“ segir Bjarki. Sem 
dæmi um áherslu Omnis á þjón-
ustu þá býður Omnis ókeypis ár-
lega þjónustuskoðun fyrir tölvur 
sem keyptar eru hjá fyrirtækinu og 
boðið er upp á ókeypis heimsend-
ingu hvert á land sem er. 

Einnig býður fyrirtækið upp á 
sérstaka tæknisveit sem aðstoð-

ar viðskiptavini í ýmsum 
tæknimálum heima 

fyrir. „Tæknisveitin 
okkar mætir heim 

t i l v iðsk ipta-
v i n a ,  s e t u r 
upp búnaðinn, 
sér um lagna-
v i n nu, s t a f-
rænar lausnir 

og fleira.“ Bjarki 
segir algengustu 

verkef n i Tæk n i-
sveitarinnar snúa að 

sjónvarpsmálum heima fyrir, 
að koma myndefni á f leiri sjón-
vörp, bæta merki á þráðlausu neti 
og setja upp nettengda heimahýs-
ingu sem geymir miðlægt allt efni 
heimilisins.

Spjaldtölvan hluti af 
tæknivæddu heimili
Auk fartölva býður Omnis upp á 
mikið úrval spjaldtölva, þá helst 
frá Apple og Samsung. „Við lítum 
á spjaldtölvur sem mikilvægan 
hluta af tæknivæðingu heimila. 
Til dæmis þegar kemur að nýtingu 
spjaldtölvu til að stýra hvernig þú 
streymir tónlistinni úr tölvunni. 

Starfsmenn verslana okkar 
eru mjög færir í notkun 
spjaldtölva og erum 
við með ýmsar út-
færslur uppsettar í 
verslunum okkar.“ 
Bjarki segir sölu á 
spjaldtölvum í ár 
hafa verið mjög 
góða og í raun hafi 
hún hafist af fullum 
krafti í fyrra. 

Bjarki segir verslunina í 
Reykjavík einblína helst 

á tölvur, aukahluti í 
þær og tæknilausn-

ir fyrir heimilið. 
„Þangað getur 
fólk komið og séð 
hvernig maður 
nýtir tæknina til 

að streyma mynd-
efni og tónlist í sjón-

vörp og hljómflutnings-

tæki. Starfsmenn okkar eru sér-
fræðingar í slíkum lausnum enda 
með mikla þekkingu og reynslu 
á þessu sviði. Tæknisveitin getur 
síðan séð um að setja þetta upp 
heima hjá fólki.“ 

Allar frekari upplýsingar um 
vörur og þjónustu Omnis má finna 
á vefnum omnis.is, auk þess sem 
hægt er að fylgja Omnis eftir á 
Facebook á slóðinni www.facebo-
ok.com/omnis.is.

Omnis fagnar tíu ára afmæli
Mikið úrval far- og spjaldtölva má finna í verslunum Omnis. Fyrirtækið býður upp á faglega og óháða ráðgjöf varðandi tölvukaup.

„Við getum óhikað veitt faglega og óháða ráðgjöf til viðskiptavina okkar varðandi tölvukaup,“ segir Bjarki Jóhannesson, framkvæmdastjóri verslanasviðs Omnis.  MYNDIR/ERNIR

Starfsmenn verslunar Omnis í Ármúla. Reynslumiklir starfsmenn hjálpa viðskiptavinum við val á 
fartölvum. 

Þekktustu vörumerkin fást í verslunum Omnis. Omnis býður upp á breitt úrval af fartölvum.
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SPJALDTÖLVA EÐA SNJALLTAFLA
Spjaldtölva og snjalltafla eru ekki sami hluturinn en 
margir þekkja ekki muninn á þessu tvennu. Spjaldtölva 
er með helstu einkenni hefðbundinna heimilis-
tölva. Henni er að mestu stjórnað með snertiskjá eða 
snertipenna þó hægt sé að tengja við hana lyklaborð. 
Spjaldtölvur keyra sömu stýrikerfi og venjulegar tölvur 
en stundum í breyttri útgáfu. Í þeim er hægt að keyra 
sama hugbúnað og nota sömu tæki og notuð eru fyrir 
tölvur. Í þessu liggur einn helsti munurinn á spjald-
tölvum og snjalltöflum.
Snjalltöflur eru skjátöflur með snertiskjám sem 
keyra á sérsniðnum stýrikerfum og bjóða upp á 
ýmiss konar hugbúnað. Snjalltöflur eru á vissan hátt 

stórir snjallsímar þar sem áherslan er á hugbúnað og 
tengimöguleika frekar en farsímavirkni. Þær eru mjög 
líkar tölvum en helsti munur er að snjalltöflur nota að 
miklu eða öllu leyti snertiskjái og skjályklaborð í stað 
takkaborðs eða lyklaborðs. Snjalltöflur geta haft sömu 
sérhæfðu stýrikerfi fyrir smátæki og snjallsímar en eru 
ekki með sambærileg stýrikerfi og hefðbundnar tölvur 
og spjaldtölvur.
Dæmi um spjaldtölvu er Dell Duo, sem notar fartölvu-
formið en hægt er að nota hana eingöngu af skjá. 
Snjalltöflur þekkjum við hins vegar vel sem Ipad og 
Android-töflur.
 Heimild: wikipedia.org

HVENÆR NOTA SKAL 
SHUT DOWN, SLEEP EÐA 
HIBERNATE 
Þeir sem að nota fartölvur 
kannast við ýmsar aðferðir við að 
slökkva á vélinni, s.s. shut down, 
sleep og hibernate en hver er 
munurinn á þessu öllu saman? 
Shut down slekkur á öllum for-
ritum, færir gögn úr minni á disk 
og slekkur síðan á tölvunni svo 
að það er engin starfsemi í gangi. 
Þegar tölvan er ræst aftur tekur 
smá tíma fyrir hana að hlaða inn 
gögnunum. 
Sleep slekkur á skjá, diski og 
tengjum en heldur örgjörva og 
minni gangandi. Þegar vélin er 
„vakin“ tekur aðeins nokkrar sek-
úndur að byrja að vinna aftur. 
Hibernate er stilling sem brúar 
bilið milli beggja. Hún tekur öll 
gögn úr minninu og hleður inn á 
diskinn og slekkur svo á vélinni. 
Þegar vélin er vakin úr dvala sækir 
hún gögnin á diskinn og ræsir sig 
með sama hætti og í Sleep, það 
tekur þó fjórum sinnum lengri 
tíma.

SAGA SNERTISKJÁSINS
1968 E. A. Johnson skrifaði grein 
í tímarit þar sem tækninni við að 
búa til snertiskjá var lýst til notk-
unar við flugumferðarstjórn.
1971 Sam Hurst þróaði snertiskjá 
sem kallaðist Elograph. Hann var 
ekki gagnsær eins og skjárinn 
sem við þekkjum í dag en samt 
sem áður mikilvægur liður í þeirri 
tækni sem notuð er í dag.
1974 Sam Hurst og fyrirtæki hans 
Elographics þróa fyrsta gagnsæja 
snertiskjáinn.
1977 Elographics og Siemens 
hófu samstarf sem leiddi til fyrsta 
tækisins sem hugtakið „touch 
screen“ eða snertiskjár festist við.
1983 Tölvan HP-150 frá Hewlett 
Packard kemur á markað. Hún 
notaði innrauða geisla til að 
nema snertingu. Nemarnir sem 
notaðir voru áttu það til að safna 
ryki og þörfnuðust reglulegrar 
hreinsunar.
1993 Apple gaf út skjá sem las 
handskrift og IBM setti fyrsta 
snjallsímann á markað. Síminn 
kallaðist Simon og innihélt meðal 
annars dagatal, minnismiða og 
gat einnig sent fax.
1996 Palm framleiddi þróaðri 
lófatölvu en áður hafði þekkst.
2002 Microsoft hóf innreið sína á 
snertiskjámarkaðinn. Upp úr 2000 
byrjuðu vinsældir snertiskjáa að 
aukast til muna.
2007 Konungur snertiskjánna 
kom á markað; iPhone síminn 
sem eingöngu byggði á snerti-
skjátækni. 

DRX890 Sky upptökumótta-
kari. Ótrúlegt ágústverð aðeins 
44.500 kr ef farið er í 
áskrift og Sky kort fylgir með

Verð án áskriftar er 69.990 kr

Satis.is

Satis.is

Háskerpa og 3D beint frá gervihnetti

Ertu tilbúinn 
fyrir það besta? 

FullHD/3D búnaður færir þér allt að 400  
sjónvarpsstöðvar í bestu mögulegum myndgæðum

Upptökumöguleiki gerir það að verkum að  
þú horfir þegar þér hentar!

Sky Movies HD sýnir 1.800 bíómyndir á mánuði

Sky Sports HD sýnir boltann, golf, formúlu og fl.

Enski boltinn byrjar 12. ágúst!  
Ert þú með?

www. satis.is / Fákafeni 9 / S: 551-5100 / Opið mán.-föst. 10-17

ðiðiðði
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350 stöðvar fyrir aðeins 6.700 kr  
á mánuði.

Komdu við í Fákafeni 9 - Sjón er sögu ríkari!


