Nyhetsbrev om IT augusti 2005
Här kommer augusti-brevet från ES Systemteknik AB med nyheter om IT. Se längst ner i
detta brev hur man påbörjar eller avslutar en prenumeration.

Skicka adresser till din mobil
www.eniro.se har en gratis SMS-tjänst för att skicka adresser till en mobil. Skicka de
adresser och telefonnummer du behöver till din egen mobil. Eller din egen adress till
kontaktpersoner.

Uppdatera datorn
Du och datorn har tagit semester, men inte virusmakarna. Uppdatera Windows och gärna
Office också.

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.

Windows Vista – nya Windows
Peer name resolution protocol är en nyhet i Windows Vista och används för direkta
anslutningar mellan två eller fler datorer utan behov av en server. Det uppenbara
användningsområdet för protokollet är uppkopplade spel för många samtidiga spelare.
Experter varnar dock för de säkerhetsrisker som kommer med ökade möjligheter till
fildelning.

Billigt just nu
Samsung prisar sig in på färglasermarknaden. Nu säjer HP färglaserskrivare och svartvita
skrivare i 3-pack, något för kontoret? www.dustin.se

iPOD och HD
Harley Davidsson lägger in musikspelare som standard i de senaste modellerna. iPOD
ingår. Satellitradio är tillägg

Surftips
Många bra ställen http://www.essystemteknik.se/lankar.htm
http://kropla.com/electric.htm visar vilka elkontakter som gäller världen runt
www.onab.net Offentliga upphandlingar i Uppland
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1060&previousRenderType=1 test av altanvärmare
www.rhpn.3rex.net/ Roliga historier

Tips om datoranvändning
Ta bort personlig information
från Office

Dölj formelfel i utskrifter i
Excel

Som standard sparas viss personlig
information när man skapar filer(författarens
namn, titel på dokumentet, filstruktur m.m.).
Man kan välja att inte spara denna
information.
1. Välj Verktyg, Alternativ.
2. Klicka på fliken Säkerhet.
3. Markera kryssrutan Ta bort personlig
information från filegenskaperna när filen
sparas.
4. Klicka på OK.

Ibland kan cellfel smyga sig in i
kalkylblad (felaktiga formler och för
smala celler). Du kan välja att inte visa
dessa när du skriver ut ditt dokument.
1. Klicka på Förhandsgranska och på
Format.
2. Klicka på fliken Blad.
3. Vid Cellfel som: väljer du önskat
visningssätt.

Ikonerna laddas långsamt
Gå till din profils mapp. Se till att Utforskaren
visar dolda filer. Om du inte vet hur man gör,
är detta inte ett tips för dig.
C:\Documents and
Settings\'användarnamn'\Lokala
Inställningar\Application Data\
Ta bort filen IconCache.db och starta om
datorn. Då skapas en ny och bättre
IconCache.db

Centrera text lodrätt i
Word
En förstasida med texten centrerad mitt
på pappret:
1. Markera texten som ska centreras
på första sidan.
2. Välj Arkiv, Utskriftsformat.
3. På fliken Layout hittar du Lodrät
justering, där väljer du Centrera.
4. Alldeles bredvid finns hittar du
Använd i, där väljer du Markerad
text. Klicka slutligen på OK

Har du koll på
Säkerhetskopiering?
Uppdaterat antivirusprogram?
Senaste uppdateringarna på Windows och Office?
Hur du mailar filer som ingen kan ändra i?
Om inte, kontakta oss!
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
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 tips för utskrifter, Word, Excel och Outlook. 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.

