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

Vi är Microsoft Small Business Specialist
ES Systemteknik AB är från och med maj utsedd till Microsoft Small Business Specialistpartner till Microsoft. Det innebär bland annat att vi båda kommer att samarbeta med
marknadsföring, service- och support till kunder samt kompetensutveckling. För våra
kunder innebär detta att vi kan hjälpa er mer och fortare. Att vara Microsoft Small
Business Specialist innebär att företaget fokuserar på lösningar för småföretag och är en
del av Microsoft Small Business Specialist Community.

Windows Vista
Jag var inbjuden på Microsofts stora lansering av det nya operativsystemet Windows
Vista som börjar säljas runt årsskiftet. Mycket grafik som förenklar arbetet (Aero), ett
enklare sätt att söka filer och en snabbare start av datorn låter bra. Om datorn håller på
att få tvärstopp talar Vista om det och rättar till det själv i de flesta fall. Vista visar också
vilka program eller drivrutiner som skapar den instabila miljön. Det lär vi testa ordentligt!
Vista finns i en betaversion att ladda ner. Även Office 2007 beta och Internet Explorer 7
beta kan laddas ner.

ICE
In Case of Emergency. I mobilens adressbok under namnet ICE lägger allt fler in ett
nummer till en närstående. Räddningstjänsten söker efter ICE i din mobils adressbok om
du råkar ut för en olycka och inte kan ringa själv. Lägg inte in numret till någon som är
så närstående att han/hon troligen är med vid olyckstillfället. Hoppas Räddningstjänsten
aldrig behöver använda ICE för just dig.

Dell förinstallerar Google
Dell anger Google som startsida samt förinstallerar Google Toolbar (sökverktyg) i sina
datorer. Affären gäller datorer som levereras till konsumenter och små och medelstora
företag världen över.

Billigt just nu
Små svart/vita laserskrivare

Surftips

www.eniro.se/hjalp/msoffice Eniro sök och karta direkt i Office
www.stadsmuseum.stockholm.se guidad visning med en handdator
www.pandora.com gör en egen webbradio med den typ av musik du gillar
http://axbo.com väckarklocka som väcker dig när du är utsövd
www.bidplayer.com auktion där lägst unika bud vinner
www.arrivalguides.com reseguider att ladda ner

Tips om datoranvändning
Vart tog Windows vägen?
Om skrivbordets ikoner och annat är borta, ta fram Aktivitetshanteraren med
CTRL+ALT+DEL och välj Arkiv, Ny aktivitet(Kör...) och skriv explorer.exe

Infoga en logotyp i sidhuvud i Word
1.
2.
3.
4.

Klicka på Visa-menyn och Sidhuvud och sidfot.
Placera markören där du vill infoga logotypen.
Infoga, Bildobjekt, Från fil.
Hitta bilden, markera filen och klicka Infoga.

Konkatenera i Excel
Har du förnamn i cellen A1, efternamn i B1 kan du i C1 skriva =A1 & " " & B1
Det ger i C1 förnamn och efternamn med ett blanksteg emellan. Datatermen
konkatenera = sammanslå

Skicka stora länkade PowerPoint-presentationer
Klicka Arkiv, Paketera för CD och spara din presentation på hårddisken eller CD så får du
verkligen med alla filer och bilder som behövs.

Har du koll på
Säkerhetskopiering? Uppdaterat antivirusprogram? Senaste uppdateringarna på Windows
och Office? Hur du mailar filer som ingen kan ändra i? Du får svara på dina frågor på
telefonnummer 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 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.

