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Nyhetsbrev om IT februari 2007
Välkommen till februari-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.

Glocalnet utmanar Telia Homerun
Telenors lågprisbolag Glocalnet startar priskrig riktat mot Telias trådlösa tjänst Homerun. Priset är satt till 149
kronor per månad för 1 Mbit/s jämfört med Telias pris på 435 kronor. Glocalnet har tillsammans med First Net
rullat ut tjänsten i Uppsala, Jönköping, Eskilstuna, Kumla, Arboga och Örebro. Före sommaren ska tjänsten
finnas i 20 stora svenska städer.

Uppdatera till Windows Vista
Har du köpt en PC med Windows XP sista månaderna och före 15 mars kan du uppdatera till Windows Vista till
ett lågt pris.

Är du säker på att du är säker?

Ge företagets IT-miljö en nystart genom att låta oss utföra en kostnadsfri säkerhetsgenomgång på plats hos er. Efter två
timmar får ni en analys över er IT-miljö, tips på eventuella åtgärder samt material att använda i ert fortsatta arbete med
säkerhet. Erbjudandet är ett samarbete med Microsoft och den riksomfattande kampanjen Surfa Lugnt. Boka idag! Eller

testa själv er datormiljö hos Telia.

Vanligaste sidorna på internet
I början av året ser besöksstatistiken ut så här (antal unika besökare)
1. MSN

5 793 162

6.

Hitta

1 784 854

2. Aftonbladet

4 051 272

7.

Tidningsnätet (nätverk av lokaltidningar)

1 349 060

3. Blocket

2 671 920

8.

SvD Nya Medier (SvD, Jobb24, E24, Tasteline)

1 238 544

4. Eniro

2 090 878

9.

SVT

1 098 849

5. Expressen

1 877 307

10. Lunarstorm

1 008 286

Billigt just nu
Enkla 19" LCD-skärmar

Surftips
www.bbc.co.uk/bbc7 öva först din engelska via radio på internet för att sen klicka
http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT101172721033.aspx engelsk PowerPoint med utbildning i Office-
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paketet
www.svenskaakademien.se Klicka Klassiker för att läsa svenska klassiker i pdf-format
www.heavens-above.com/ visar stjärnhimmel, satelliter och annat ovanför dig
www.idg.se/2.1085/1.91249 Årets bästa skrivare: skriv ut dina egna chokladpraliner
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.87637 fantastiska prylar och galna idéer du slipper prova själv

Tips om datoranvändning
Hitta filer, e-post-meddelanden och program i Windows Vista
1. Tryck på Windows-tangenten på skrivbordet eller öppna start-menyn.
2. Börja skriva filnamnet i Sökfältet, resultat visas kontinuerligt för varje bokstav du skriver.

Se mer info i Utforskaren
Klicka Visa, Detaljerad lista i Utforskaren. Högerklicka på rubrikerna för att kunna välja fler kolumner att visa.

Autofyll i Excel
Genom att dra i handtaget nere i högra hörnet kan du kopiera cellen. Dubbelklicka på handtaget för att kopiera
så långt ner som kolumnen bredvid är. Perfekt för summeringar i områden som sträcker sig över en skärmsida
t.ex.

Genvägar till mail i Utforskaren
Om du i Outlook skapat mappar för e-post (t.ex. per kund) och i Utforskaren har motsvarande mappar kan du
dra mappen från Outlook till Utforskaren för att där få en genväg till motsvarande mail.

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 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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