Önskelista julen 2005
Välkommen till jul-brevet från ES Systemteknik AB med nyheter om IT. Se längst ner i
detta brev hur man påbörjar eller avslutar en prenumeration.

Swiss Memory USB Victorinox
Med 1 GB USB-minne. Rubinröd eller silverfärgad spelar ingen roll, bara jag får inbyggd
LCD-lampa.

Världens tider och almanackor
Att jag får glädje av att veta vad klockan är och om det är helgdag i världen.

En bra bok
För bästa resultat gör jag den själv.

Full koll
på husdjuren. Pointer Quick 2005 GPS-sändare på hunden. Man kan ringa GPSen och
höra vad hunden gör. Kattöppnaren Staywell Lucköppnare i dörren för din katt med rätt
halsband. The Bugs eller The Birds Jaktfilmer för katter så de slipper gå ut. Min enda
fråga är om de funkar även på barn.

Robotar
Robosapien V2 är en halvmeterstor robot att fjärrstyra. Lys en grön prick med
fjärrkontrollen på katten (som ser på jaktfilm) och roboten jagar den gröna pricken. Den
kan se saker, plocka upp saker och rapa och fisa. Har du tillräckligt med
familjemedlemmar som utför detta, kan du istället önska dig Roboraptor. En dinosaurie
som ser ut som en elaking, väser och biter den som stoppar fingret i dess mun. Jagar
också en lysande prick. Något lugnare är Shark Attack RC, en radiostyrd haj att leka med
i badkaret. Se filmen här.

Att jag kommer på något smart
Att man bara kan vika ett papper 7 gånger vet vi, vi har alla försökt. Men Britney
Gallivan har vikt 12 gånger. Jag vill också komma på något lika revolutionerande.

Massagestol
Förutsättningen för att komma på något smart.

Rim
Här slipper jag rimma själv.

Tips om datoranvändning
Nya knappar på verktygsfält
Högerklicka på ett verktygsfält och välj Anpassa. Leta till vänster för att hitta menyer och
välj knapparna till höger. Dra knappen till det verktygsfältet där du vill ha knappen.
Stäng sedan menyn.

Bokmärken i Word
1.
2.
3.
4.

Markera texten eller objektet där du vill infoga ett bokmärke.
Klicka på Bokmärke i Infoga-menyn.
Ange önskat namn på bokmärket i fältet Bokmärkesnamn. (utan blanksteg)
Klicka på Lägg till.

Gå till bokmärket via Infoga Bokmärke, markera bokmärket och klicka Gå till

Bokmärken i Adobe Acrobat
Klicka på fliken Bokmärken i navigeringsfönstret. Bokmärkena visas här som en
innehållsförteckning.
Skapa nya bokmärken:
1) Gå till den sida du vill markera.
2) I bokmärkesrutan klickar du på ”Alternativ” och väljer ”Nytt Bokmärke”.
3) Ge bokmärket ett namn.

till sist...

God Jul och Gott Nytt År
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 utskrifter, Word, Excel eller Outlook. Maila
annika.eriksson@essystemteknik.se för Lotus-varianten. 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.

