Önskelista julen 2006
Välkommen till julbrevet från ES Systemteknik AB med nyheter om IT. I år är det
personligt anpassade julklappar som gäller. Vi är alla unika, låt det synas. Sprid gärna
nyhetsbrevet vidare! Se längst ner i detta brev hur man påbörjar eller avslutar en
prenumeration.

Önskelista för alla
Dela med dig av dina önskningar här.

Semesterlista
Dela med dig din planerade ledighet här. En semesterlista för företaget på Internet, eller
en egen kalender.

Personlig almanacka
Vill du ha en almanacka att hålla i, kan du få personligt anpassad inlaga och omslag.

Egen julradio
Personligt anpassad julradio, önska musik och se när den kommer.

Säker datormiljö

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. Boka idag! Till en början: låt bli att klicka på mail där du uppmanas att
bekräfta användanamn och lösenord till Nordea. Sådana mail är alltid från någon som vill
åt dina uppgifter. Aldrig från Nordea.

Kattpannlampa
Pannlampa i form av en katt med både ljud och ljus. Lampan jamar tre gånger då du
sätter på den, antingen med vitt ljus i olika styrka eller rött blinkande. Bra vid mörka
kvällspromenader. Här finns många nytänkta saker man behöver.

Eget fodral till mobilen
Skicka ett in fotografi, välj telefonmodell och få ett unikt mobilskal bara för dig.

En juligare dator
Mer glitter åt alla, eller sätta rekord på memory?

Pappersdocka
Äntligen får vi leka med pappersdockor igen.

Billigt just nu
Eftersom bärbara datorer sjunker i pris har stationära datorer sjunkit ännu mer. Köper
du en dator nu får du ofta kostnadsfri uppdatering till Windows Vista nästa år.

Tips om datoranvändning
Anpassa Utforskaren
Du har anpassat Utforskaren så du ser filerna precis som du vill ha det, perfekt. Och du
vill ha det så jämt.
Klicka Verktyg, Mappalternativ, fliken Visning, knappen Använd i alla mappar, OK

Hämta mediafil
Om filmen/musiken spelas upp när du klickar på den på intenet, kan du istället spara
den.
Högerklicka på länken och välj Spara mål som (Save target as).

Sök
Tryck F3 i Utforskaren för att öppna sökrutan direkt. Sök t.ex. ~*.* för att hitta
temporära filer att ta bort.
När sökningen är klar Klicka Arkiv, Spara sökning. En ikon sparas med filändelsen fnd.
Dubbelklicka på den och du alla inställningar redo för samma sökning.

Mac
Macanvändare hittar tips här.

till sist...
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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.

