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Nyhetsbrev om IT augusti 2007
Välkommen till augusti-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.

Nokias batterier av modell BL-5C riskerar att överhettas.
Alla kunder som har köpt en telefon med denna typ av batteri lovas nu ett gratis ersättningsbatteri. En särskild webbplats har
satts upp där kunder kan fylla i sitt batteris id-nummer och på så sätt få veta om det bör bytas ut.

Office 2007, vad ingår?
Office säljs i olika versioner, denna sammanställning visar vad som ingår.

Använd nya filformat för Office 2007 i Office 2003
Har du Office 2003 (=Office XP) och får en fil från Office 2007 som du inte kan öppna finns lösningen i Compatibility Pack. Om
du använder Microsoft Office XP- eller 2003-versioner av Word, Excel eller PowerPoint behöver du installera alla högprioriterade
uppdateringar på Microsoft Update innan du hämtar Compatibility Pack. Genom att installera Compatibility Pack på datorer
med Microsoft Office 2000, Office XP eller Office 2003 kan du öppna, redigera och spara filer med de nya filformaten i Word,
Excel och PowerPoint 2007. Compatibility Pack kan också användas tillsammans med Microsoft Office Word Viewer 2003,
Excel Viewer 2003 och PowerPoint Viewer 2003 för att visa filer i de nya formaten.

Billigt just nu
Ringa utomlands med mobiltelefonen. EU-regler gör att bl.a. Telia, Telenor och Comvik sänker priserna. De ska också sänka
sina priser för mobil terminering, det vill säga den avgift en operatör debiterar en annan för samtal i sitt mobila nät.

Länkar
www.allatidtabeller.se Alla tidtabeller för tåg, buss, båt, flyg
www.pley.se/tips/tips.shtm Tips för allt möjligt
www.sr.se/cgi-bin/P1/program/sandningsarkiv.asp?programID=2071 Lyssna på de sommar-program du missat eller vill höra om
www.telepriskollen.se/Oversikt.aspx Välja nytt mobilabonnemang?

Tips om datoranvändning
Klistra in bilder i Word
För ätt lätt kunna flytta bilder du klistrar in i Word:
1. välj Verktyg, Alternativ, fliken Redigering.
2. Välj Infoga/Klistra in bilder som: och välj Tätt.

Markera små objekt i PowerPoint
Ibland kan det vara svårt att komma åt att markera mycket små objekt, eftersom de ofta göms bakom de större. För att
underlätta detta kan du:
1. Tryck ned ESC för att kontrollera om något objekt redan är markerat.
2. Tryck sedan på TAB-tangenten för att bläddra bland objekten tills du når det önskade.
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Få med rubrikerna på varje sida vid stora utskrift i Excel
Se rubriken överst genom att:
1. Välj Arkiv, Utskriftsformat. Klicka på fliken Blad.
2. Där finns ett område som heter Utskriftsrubriker. Nedanför finns två fält som heter Rader överst och Kolumner till vänster.
3. Ställ markören i området Utskriftsrubriker i fältet Rader överst. Klicka i kalkylbladet på den eller de rader du vill ha med som
rubrik.
4. Eventuellt klickar du i fältet Kolumner till vänster och klickar sen på den kolumn du vill ha med i kalkylbladet till vänster.
5. Klicka OK.

Förhindra att Internet Explorer sparar lösenord
1. I Internet Explorer välj Verktyg, Internetalternativ
2. Välj fliken Innehåll, klicka Inställningar
3. Avmarkera Användarnamn och lösenord för formulär och klicka OK, OK

Återställa cacheminnet för smeknamn och automatisk komplettering i
Outlook
I Outlook finns en smeknamnslista som används vid automatisk namnkontroll och automatisk komplettering.
Smeknamnslistan skapas automatisk när Outlook används. Om du får problem av typen: det går inte att identifiera mottagare i
Outlook, fel mottagare visas vid automatisk komplettering av e-postadressen eller meddelandet skickas till fel person finns
hjälp här.

Arbeta längre utan sladd
En bärbar dator har åtskilliga möjligheter att begränsa effektförbrukningen. Låt inte hårddisken stå och snurra hela tiden utan
se till att den stannar efter några minuters tomgång. Likaså kan skärmens belysning ställas ned och dessutom bör den släckas
om arbetet gått in i en vilofas. Öppna Bildskärmens Egenskaper, fliken Skärsläckning. Klicka på Bildskärmens Inställningar
och gör egna inställningar. Om inte det trådlösa nätverket eller bluetooth används kan de också slås av. Rätt inställd kan
datorn snurra betydligt längre.

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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