Nyhetsbrev om IT april 2007

Nyhetsbrev om IT april 2007
Välkommen till april-brevet från ES Systemteknik AB med nyheter om IT. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare! Se
längst ner i detta brev hur man påbörjar eller avslutar en prenumeration.

Begär bankerna någonsin att vi ska klicka på en länk i
ett mail?
Nej. Aldrig. Har de säkerhetsmeddelanden finns de på deras hemsida. Nordea har råkat värst ut med mail som
försöker få kunderna att ange användarnamn och lösenord. Nu har även Swedbank har råkat ut för samma sak.

Nätdisk
För att komma åt dina filer var du än är levererar många företag nätdisk på Internet. Ofta med backup och
kryptering. Nätdisken fungerar som en hårddisk på nätet där du kan lagra, hämta, dela och skydda alla slags
digitala filer. Du kan enkelt dela ut hela mappar och skydda dem med lösenord. Wasadata erbjuder 2 GB gratis
nätdisk till dig som har hemsidan på Wasadata. IDG har också ett erbjudande.

Är du säker på att du är säker?

Att råka illa ut på grund av otillräckligt skydd är onödigt. Intrång, virus eller förlust av data är förlorad tid. Och
förlorad tid är, som vi alla vet, förlorade pengar. I ett samarbete med Microsoft och den riksomfattande
kampanjen Surfa Lugnt erbjuder vi dig en kostnadsfri säkerhetsgenomgång av företagets IT-miljö. Boka idag!
Eller testa själv er datormiljö hos Telia.

Vad ingår i de olika Office 2007-paketen?
Här finns en sammanställning.

Gratis universitetsutbildning för alla och billiga
datorer till barn
MIT i Boston, ett av världens mest välrenommerade universitet, har gratis utbildningar och föreläsningar att
hämta på Internet. Klicka här för att se föredrag, vill du gå en utbildning klicka här. Utbildningarna täcker alla
områden, det finns mycket litteratur på pdf-filer samt föreläsningar som hör till. One Laptop per Child (OLPC) är
ett projekt för att ge en miljard barn i utvecklingsländer möjlighet till en dator för max $100. Inbyggt trådlöst
nätverk och möjlighet att ge den ström via en vev gör datorn till ett redskap att tillgodogöra sig utbildning via
internet och upptäcka världen utanför hembyn. Libyen har köpt 1,2 miljoner datorer, en åt varje barn i
skolåldern.

Billigt just nu
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Digitalkameror med många Megapixlar.

Surftips
www.audi.se/audi/se/se2/experience/entertainment/tv_spots.html se bilen i hoppbacken
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.104144 har en massa gratis småprogram till datorn
http://office.microsoft.com/sv-se/training/FX100565001053.aspx lär dig Office 2007 eller 2003
www.blifonero.nu/ surfa gratis
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2604&a=587372 få meddelande när det kommit en nyhet inom det
område du vill bevaka
www.braskubben.se/ ljuslyktor? Nej, ett ordentligt sken vill jag ha
www.miljomat.se/ och näringsberäknad mat
http://se.running.adidas.com/default.aspx och sen en träningsdagbok som ger mig pokaler om/när jag
motionerar

Tips om datoranvändning
Startmenyn
Öppna Start-menyn direkt genom att trycka på Windows-tangenten (tangent med en flagga på sig, finns på
nedersta raden på tangentbordet). Särskilt bra om aktivitetsfältet inte syns.

Lås datorn
Tryck på Windows-tangenten och L samtidigt för att snabbt låsa datorn om du inte vill lämna den oskyddad.

Byt namn på många foton
1. Markera bilderna som ska få ett nytt namn.
2. Högerklicka på den första bilden och klicka Byt namn.
3. Välj ett namn, t.ex. Italien 2007. De valda bilderna får då namnen Italien 2007 (1), Italien 2007 (2) osv.
Detta namnbyte fungerar naturligtvis för andra sorters filer också.

Ångra bildredigering i Windows Vista
En kopia finns på den ursprungliga bilden.
1. Öppna Windows Photo Gallery och markera bilden du vill återställa.
2. Tryck CTRL + R.
3. Klicka Återställ (Revert)

Spara dokument där du vill
Ändra den mapp Word vill spara dina dokument i via Verktyg, Alternativ, fliken Sökvägar. Markera Dokument
och klicka på Ändra. Välj mapp. I Excel går du via Verktyg, Alternativ, fliken Allmänt.

Bläddra mellan fönster
Windows XP: tryck Alt + Tab.
Windows Vista med Aero: tryck Windowstangenten och Tab.

Gruppera filer
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1. I en mapp högerklicka, välj Ordna ikoner efter, Gruppera
2. Högerklicka igen, välj Ordna ikoner efter och välj Namn, Storlek, Typ eller Ändrad
Ta bort Gruppera om den markerats av misstag.

Vill du ha mer hjälp, ring oss! Vi ser till att din datormiljö är bra och ger
dig råd som förenklar din vardag. Ring 0293-120 30.
Vänliga hälsningar från Annika Eriksson
ES Systemteknik AB www.essystemteknik.se
annika.eriksson@essystemteknik.se

Nyhetsbrevet kommer några gånger per år. Du får det eftersom du haft kontakt med oss. Brevet innehåller
information om vad som händer just nu i fråga om virus, produkter, Internet och dessutom praktiska tips för
datorer som ditt hjälpmedel. Vi hoppas du får nytta av brevet. Skicka det gärna vidare till någon du tror har
glädje av det. Börja eller sluta prenumerera på Nyhetsbrevet om IT här.
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