Nyhetsbrev om IT februari 2006
Välkommen till november-brevet från ES Systemteknik AB med nyheter om IT. Se längst
ner i detta brev hur man påbörjar eller avslutar en prenumeration.

Office på Mac ytterligare 5 år
Microsoft fortsätter göra Office till Macintosh ytterligare 5 år. Rosetta heter systemet som
ser till att programmen fungerar både på gamla Macintosh och nya iMac med Intelprocessorer. iMac har datorn inbyggd i skärmen. För PC gäller support på Office XP till 30
juni 2011

pod-tv
Se nyheter o annat i datorn eller bärbar videospelare. Expressen eller SVT

Fixa bilderna
Picasa2 är ett gratis program för bildbearbetning. Sortera bilder och redigera. På svenska
från Google http://picasa.google.se

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.

Sökmotoroptimering
Många företag ringer och vill få din hemsida högt upp i sökmotorernas listor. För att
kunna ställa relevanta frågor kan du läsa hur Google rankar sidor.

Billigt just nu
Löstagbara hårddiskar sjunker i pris. Små hårddiskar för en användare eller hårddiskar
på nätverket. Skrivartillverkare håller låga priser på skrivare, tjänar pengar på
förbrukningsmaterial istället. Eller skaffa gratis och enkel Linux

Surftips
Många bra ställen www.essystemteknik.se/länkar
www.bokus.com/se/ ingen frakt på böcker till 10 februari
se norrskenet! www.abisko.nu/webbkamera/webbkamera.html
www.bokat.se för att skicka inbjudningar och hantera svar
http://sr.se/cgi-bin/mall/index.asp?ProgramID=2499 Mozarts egen radiokanal
www.mytravel.se/bazaar/bazaar_main.aspx Reseauktioner

Tips om Utforskaren, Word och Excel
Tabellrubriker i Word
Upprepa rubriken i en tabell som sträcker sig över en sidbrytning. Markera raden med
rubrikerna och i menyn Tabell väljer du Upprepa radrubriker.

Se alla menyval
I ett Office-program klicka på Visa, Verktygsfält, Anpassa, fliken Alternativ. Avmarkera
”Låt menyerna visa nyligen använda kommandon först” så ser du alla val under
menyerna direkt och inte bara några stycken. Passa på att avmarkera ”Låt verktygsfälten
Standard och Formatering dela på en rad” så hittar du alla knappar.

Öppna flikar i Firefox
Om du surfar med Firefox öppnar du länka r i ny flik genom att klicka på länken med
mittenknappen eller hjulet på musen.

Engelsk Excel
Ska du arbeta med en fil med engelskt decimaltecken kan ändra dina inställningar i
menyn Verktyg, Alternativ. På fliken Internationellt kan du välja vad du vill ha för
decimaltecken och tusentalsavgränsare. Glöm inte att ändra tillbaka när du är klar med
filen!

Ytterligare tips
Ännu mer hjälp finns hos Microsoft

Har du koll på
Säkerhetskopie ring?
Uppdaterat antivirusprogram?
Senaste uppdateringarna på Windows och Office?
Hur du mailar filer som ingen kan ändra i?
Vi tar kontakt med dig om cirka en vecka för att svara på dina frågor om detta. Om det
tar för lång tid innan vi ringer är du välkommen att ringa oss på tel. 0293-120 30
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 datoranvändning. 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.

