Nyhetsbrev om IT februari 2005
Här kommer årets första brev från ES Systemteknik AB med nyheter om
IT. Detta brev innehåller information om vad som händer just nu i fråga
om virus, produkter, Internet och dessutom tips för Word, Excel och
Outlook. 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.

Microsoft Partner
Vi är stolta över att ES Systemteknik AB har utsetts till Microsoft Partner.
Den utökade supporten och de tidiga nyheterna vi får kommer våra
kunder till godo.

Microsoft och uppdateringar
Microsoft skickar ALDRIG ut mail med bifogade filer. Alla mail med
bifogade säkerhetsuppdateringar och annat är spam/virus. Microsoft
offentliggör uppdateringar för Windows andra tisdagen varje månad, vid
behov oftare. Man kan prenumerera på information om uppdateringar, de
kan hämtas från Windows Update (automatiskt eller manuellt).

Spionprogram
Flera leverantörer finns för program mot spam och spionprogram.
AdAware och Spybot har tillsammans varit bäst, nu finns fler bra
produkter. Microsoft har köpt en av marknadens bästa antispamprodukter
och vidareutvecklat den. Här finns en gratis betatest, dvs. inte
färdigutvecklad än. Har fungerat bra hos oss i en månad.
www.microsoft.com/sverige/pr/articles/200501074.asp

Datorhjälp
Problem med datorerna? Skrivare? Program? Säkerhetskopiering?
Behöver du använda programmen bättre eller vill du ha en bra hemsida?
Kontakta Annika Eriksson tel. 0290-120 30

Billigt just nu
PDA (handdator) ersätts av multifunktionella mobiltelefoner.
Prissättningen är aggressiv. iPod från Apple är en mycket populär MP3spelare. iPod finns i alla färger och har så lång väntetid att priset hålls
uppe.

Firefox och nyheter
Surfar du med Firefox och på nyhetssajter ser en orange ikon nere till
höger (t.ex. på www.dn.se) kan du klicka på ikonen och lägga till ett
bokmärke (favorit). När du pekar på bokmärket ser du alla senaste
nyheter i en meny, ser genast om något hänt som du vill läsa mer om
utan att behöva surfa till sidan först.

Surftips
Många bra ställen www.essystemteknik.se/länkar
www.dagstidningar.nu inte bara dagstidningar
Snö i fjällen? www.skidinfo.se
Oväder på väg dit? www.vv.se/templates/page2_2____9251.aspx
www.idg.se är snabbast med meddelande om fel på Telias och Tele2s mail

Tips om Utforskaren, Word och Excel
Stavat rätt?

Genväg i Excel

Funktionstangenten F7 kontrollerar
stavningen i alla Microsofts Office-program

Skift + Understrykning ger dubbel
understrykning

Filter i Outlook 2003

Genväg i Excel och Word

Om du inte ser alla mail och det står Filter
(på) ovanför mailen kan du ta bort filtren
via
Visa, Ordna efter, Aktuell vy, Meddelanden

Skift + Arkiv Spara Alla och Stäng Alla

Om inte det hjälper:
Visa, Ordna efter, Egen, Filtrera
Här kan man ange vad som ska visas eller
klicka Rensa allt.

Genväg i Outlook
Bläddra mellan mailen med knappen Pil
Upp och Pil Ner som finns i verktygsfältet
när du öppnat ett mail.

Se mer av ditt dokument
I Word 2003 välj Visa, Läslayout för att se
två sidor på skärmen utan onödiga
verktygsfält och statusfält. Fortfarande
fungerar Visa Helskärm i alla Wordversioner.

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.
Börja eller sluta prenumerera på Nyhetsbrevet om IT här.

