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

Välkommen att se framtidens arbetssätt!
Fredag 1 september 11.15-ca 15.15 arrangerar vi ett IT-event i Vegastugan på Skyttevägen 15 i Tierp. Kom och
lyssna på Microsoft som talar om samarbete mellan medarbetare på kontoret och andra ställen. Vi bjuder på
lunch och ger dig chansen att prova dina datakunskaper under lättsamma former. Du får se hur du kan använda
datorn och program på ett bra sätt. Vinn priser och ta del av våra förmånliga erbjudanden! Läs mer här:

Minnesprick
Memory Spot är en raderbar rfid som kan lagra text, ljud, bild, video och är mindre än ett riskorn. När man
öppnar medicinburken läser doktorn upp ordinationen, eller man har sin journal på armbandet på sjukhuset eller
tavlan man tittar på spelar upp ett ljud eller…

Anmäl småbrott till polisen via Internet
Uppsalapolisen eller Stockholmspolisen

Vi ses på Tierps Expo 2 september!
Kom och prata data med oss! Tierps Volleybollklubb och Tierps Företagare anordnar en volleybollcup och
samtidigt en mässa Tierps Expo. Många företag och organisationer visar sin verksamhet. Aktiviteter för alla hela
dagen, se mer här.

Billigt just nu
Små USB-minnespinnar, nu kommer minnespinnar som rymmer riktigt mycket.

Surftips
www.klocka.nu med namnsdagar.
www.ordnyckel.se för hjälp med korsordet
www.knapp.nu gör egna knappar

Tips om datoranvändning
Någon har ändrat din skärmsläckare!
Högerklicka på skrivbordet och välj med vänster musknapp Egenskaper. Flik Skärmsläckare, välj en egen. Om
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du väljer någon form av text kan du ändra text med den översta knappen Inställningar. Du kan kanske välja
Bilder och markera en mapp med dina bilder för att få dem som skärmsläckare.

Var var jag igår?
Öppna ditt Word-dokument, tryck Skift+F5 och du hamnar där du senast redigerade ditt dokument.

Kopiera text eller länka
Markera en text som ska finnas på fler ställen, dra med höger musknapp dit du vill ha texten. Släpp musknappen
och välj Länka. Om du ändrar i originaltexten kan du gå ner till den länkade texten och trycka F9 så uppdateras
texten. Dokumentet ser ut som vanligt.

Det ser inte klokt ut!
I Word kan text se konstig ut. Stå i texten som ska fixas. Tryck CTRL+blanksteg för att återställa teckenformat.
Tryck CTRL+Q för att återställa stycket.

Summa
Markera tal i Excel, nere på statusfältet visas summan av talen. Högerklicka för fler finesser.

Mycket att göra?
Lägg all e-post i en mapp som du döper till viktigt. Om någon ringer så förklarar du att du just kommit från
semestern, fått väldigt mycket e-post, samt att deras meddelande ligger och väntar i mappen viktigt. Sedan
kan du leta upp deras brev och fixa ärendet med detsamma.
Eller ring oss så hjälper vi dig. 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 tips för utskrifter,
Word, Excel eller 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.
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