Nyhetsbrev om IT april 2004
Här kommer årets andra brev från ES Systemteknik AB med nyheter om IT. Brevet
utkommer några gånger per år. Du får brevet eftersom du haft kontakt med
ES Systemteknik AB. Detta brev innehåller information om vad som händer just nu i
fråga om virus, produkter, Internet och dessutom tips för Utforskaren, Word och Excel. Vi
hoppas du får nytta av brevet. Skicka det gärna vidare till någon du tror har glädje av
det. Se längst ner i detta brev hur man påbörjar eller avslutar en prenumeration

Telia mail och bredband
Problem med mail eller ADSL?
Från och med den 15/3 blockerar Telia port 25 för all utgående e-post. Detta för att
förhindra Spam som ofta använder port 25. Detta kan påverka dig som skickar e-post via
en extern e-postleverantör eller via en egen e-post-server. Om du har problem med detta
klicka här
http://www.telia.se och klicka Privat, Kundservice, Säkerhet
Driftstatus för ADSL finns på: http://www.telia.se och klicka Privat, Kundservice,
Driftsinformation för bredband

Spam
Fr.o.m. 1 april 2004 är det förbjudet att skicka obeställd e-postreklam och SMS-reklam
till konsumenter och enskilda firmor om man inte i förväg tackat ja till reklam. Reklam till
företag berörs inte. Därmed inte heller e-post till personer som man har ett
kundförhållande till. Läs mer här:
www.internetit.konsumentverket.se/mallar/sv/forstasida_lista1.asp?lngCategoryId=559

Det digitala hemmet
På Cebitmässan i Hannover nyligen visades två olika varianter på det digitala hemmet.
Med eller utan PC. Man kan se filmer, vanlig TV, höra musik, ladda ner multimedia via sin
handdator, övervaka sitt hem med en webbkamera. Detta ska ske var som helst i
hemmet med trådlös kommunikation till en lagringsenhet i hemmet enligt Linksys.
Microsofts lösning är en PC med Windows Media Center installerat som sambandscentral
som också fungerar som surfmaskin och TV. Fujitsu med sitt Activity Media Center (en
PC) tycker man ska ha en separat PC för att lagra MP3-filerna så inga virus från
musikfilerna stör TVn man tittar på.

Skräm bort mygg med mobilen
I Sydkorea kan du ladda ner en ringsignal som sägs skrämma bort mygg. Den
sydkoreanska mobilaktören har ett campingkit med myggsignalen och SMS om
trafikstockningar och lediga platser på campingplatser. Ring oss när signalen kommer till
Sverige.

IT-chef
Många av våra kunder hyr en IT-chef av ES Systemteknik AB. De har en fungerade
datamiljö nu och i framtiden, de utvecklas som datoranvändare och får hjälp att undvika,
förebygga och lösa datorproblem. Kontakta Annika Eriksson tel. 0290-120 30 för mer
information.

Billigt just nu
Priserna på bärbara datorer sjunker stadigt, det är främst storleken på skärmen som
avgör priset. Nu är 40% av alla nya datorer en bärbar. Den tar mindre plats och låter
oftast mindre än en stor dator. De har oftast inbyggda CD-brännare och trådlöst
nätverkskort. Om du ska köpa en ny dator fundera en extra gång om inte en bärbar har
det du behöver. Du kan koppla till externt tangentbord och mus, och om inte
datorskärmen duger kan du koppla till en extern skärm också.

Surftips
Många bra ställen www.essystemteknik.se/länkar
Dataaffären www.dustin.se har fredagsrea 12-17
Vad är det här för fil som slutar på ... www.filext.com
Vad är det här för process i Aktivitetshanteraren när jag tryckt Ctrl+Alt+Delete?
www.answersthatwork.com/Tasklist_pages/tasklist.htm
Använder du modem? Installera Bluffstopparen för att förhindra modemkapning och
skyhöga teleräkningar
www.internetit.konsumentverket.se/mallar/sv/lista_artiklar.asp?lngCategoryId=1483
Den sportintresserade får mailad tv-tablå för de personligt valda sporterna på Eurosport
www.eurosporttv.se/?lid=sv
VM i Curling i Gävle 17-25 april www.wcc2004.com Under Roligheter kan du spela curling
själv.
Vill du långt bort finns just nu många bra erbjudanden på www.resfeber.se
Glömt när du skulle gratulerat någon? www.gratta.nu påminner dig.

Tips om Utforskaren, Word och Excel
Utforskaren i snabbstartfältet
öppnas i rätt mapp
Om du har någon senare variant av Windows
finns ett snabbstartfält till höger om Startknappen. Där finns t.ex. Internet Explorer
och en ikon för att minimera alla öppna
fönster och visa skrivbordet.

Mallar i Word
Om du får ett mail med en bifogad Wordmall du vill använda och öppnar mallen i
Word ska mallen sparas som en mall.
Klicka Arkiv, Spara som, Filformat
dokumentmall
När du ska använda mallen klickar du
Arkiv, Nytt så kan du välja din malla utan
att förstöra originalet.

Klicka på Start, Alla Program, Tillbehör, och
med höger musknapp dra Utforskaren till
snabbstartfältet som kopia.
Högerklicka på Utforskaren, välj Egenskaper
och i dialogrutans fält Mål ska det stå den
mappen du vill ska öppnas när du klickar på
Utforskaren. T.ex.
C:\WINDOWS\explorer.exe C:\Documents
and Settings\Annika\Mina dokument\Kunder

Rätt mapp i Word och Excel
Med den här proceduren ställer du in
standardmappen för att öppna och spara
Office-filer.
Word: Klicka Verktyg, Alternativ, fliken
Sökvägar och markera Dokument, Klicka på
Ändra och välj var du vill spara dokumenten.
Excel: Klicka Verktyg, Alternativ, fliken
Allmänt och markera Dokument. Skriv
sökvägen till mappen i rutan
Standardkatalog.

Filtillägg för nyfikna
Virus sprids ofta när man öppnar en
bifogad fil i ett mail. Får du ett mail från
känd eller okänd avsändare, med
egendomlig rubrik och mailet har en
bifogad fil, så öppna inte mailet. Då kan
du sluta läsa här. Om du ändå vill öppna
mailet och nyfiket klickar på den bifogade
filen så spara filen på hårddisken innan
du öppnar den (för att ge ditt
antivirusprogram ytterligare en chans att
reagera). Om du öppnar den bifogade
filen och datorn sedan uppträder konstigt
är du välkommen att ringa oss på 0293120 30 för assistans.
Många virus heter filnamn.doc.exe eller
filnamn.doc.scr. Outlook 2002 och 2003
visar filtillägg så får du en fil som heter
protokoll.doc.exe vet du att det är ett
program och inte ett dokument. Om du
inte ser filtillägg i Windows döljer Outlook
de sista bokstäverna (i detta fall .exe)
och du luras tro att filen protokoll.doc är
ett vanligt Worddokument.
Se till att Windows visar filtillägg så här:
I utforskaren klicka Visa, Mappalternativ,
fliken Visning och avmarkera Dölj
filnamnstilläg för kända filtyper.

Har du koll på
Säkerhetskopiering?
Uppdaterat antivirusprogram?
Senaste uppdateringarna på Windows och Office?
Hur du mailar filer som ingen kan ändra i?
Vi tar kontakt med dig om cirka en vecka för att svara på dina
frågor om detta. Om det tar för lång tid innan vi ringer är du
välkommen att ringa oss på tel. 0293-120 30
Vänliga hälsningar från Annika Eriksson
ES Systemteknik AB www.essystemteknik.se
Skogsmusvägen 1
815 44 TIERP
tel 0293-120 30
mobil 070-605 42 35
annika.eriksson@essystemteknik.se

Börja eller sluta prenumerera på Nyhetsbrevet om IT här.

