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

Windows Vista
Nya Windows Vista är något försenat. Kommer för företag före jul, men för
hemanvändare 2007. Office 2007 har samma tidsplan. Microsoft har byggt om menyer
och knappar. Word 1.0 hade 100 kommandon, Word 2003 har fler är 1500 kommandon,
varav “många kan vara svåra att hitta” enligt Microsoft. Windows 98 och Windows Me får
inga ytterligare uppdateringar efter 2006-06-30

ADSL och SMS
Telia sänker åter priserna på ADSL, läge att byta till en högre hastighet? På torsdagar har
många privatabonnenter gratis SMS och MMS. Tele2 har gratis SMS och MMS mellan sina
abonnenter. Torsdagar 10-11 kan du chatta med en chef på Tele2.

Skaffa server – få ”kom i gång”-utbildning på köpet!
Microsoft Windows Small Business Server 2003 (SBS 2003) är en serverlösing med ALLT
som det mindre företaget behöver för en säker och stabil IT-miljö, lagring, backup och
mobilitet. Skaffa SBS 2003 via oss innan 31/5 så får du en praktisk ”kom igång”utbildning på köpet. Kontakta Annika Eriksson tel. 0290-120 30 för mer information.

Ordbehandling på nätet
ajaxWrite är ett litet Wordliknande program på Internet. Har du tillgång till Internet men
inte Word kan du enkelt köra programmet och spara/hämta dina filer som du vill. Ingen
installation, gratis att använda. Fungerar just nu bättre i Firefox än Internet Explorer.
Kanske är det så här vi använder Office-paketet i framtiden. Ajax är ett sätt att
programmera interaktivitet på Internet. Mallar för att göra interaktiva hemsidor med
Flash hittar du här.

Uppdatera datorn
Uppdatera både Windows och Microsofts program på Microsoft Update eller fortsätt att
använda både Windows Update och Office Update. Använder du Office Update kan du få
hjälp med problem här.

Enbart siffror i domännamnet
Nu kan man registrera ett domännamn med enbart siffror (inte personnumret). Ditt
telefonnummer kanske?

Billigt just nu
USB-minnen, minnespinnar!

Surftips
Många bra ställen www.essystemteknik.se/länkar
www.nada.kth.se/~viggo/stava för oss som vill stava rätt
http://skrutten.nada.kth.se/grim/ för oss som vill ha rätt grammatik och veta satsdelar

www.bitboost.com/pawsense/index.html för att hålla katten borta från tangentbordet
www.solutionscatalog.com låter katten jaga en laserprick
www.orsagronklitt.se/bjornpark_SE.asp se in i björnidet
www.nasa.gov se solförmörkelsen

Tips om Utforskaren, Word och Excel
Veckonummer i Excel
Skriv ett datum i cellen A1 I B1 skriver du =HELTAL((A1-SUMMA(REST(DATUM(ÅR(A1REST(A1-2;7)+3);1;2);{1E+99;7})*{1;-1})+5)/7) och får då veckonumret. Använd
gärna Klipp och klistra från detta nyhetsbrev och fråga inte varför det fungerar om du
inte vill höra svaret.
Vill du veta veckodag kan du formatera datum med det anpassade talformatet DDDD

Klistra in bilder i Word
Det är enkelt att flytta bilder man hämtat från fil om man först klickar Verktyg,
Alternativ, Redigering och markerar Infoga/Klistra in och väljer Rektangulärt.

Gör genvägar i Internet Explorer
Ta tag i ikonen till vänster i adressfältet och dra den till Favoritmenyn. Släpp ikonen där
du vill ha genvägen.

Skicka filer
Om du mailar filer och de sorteras bort som spam eller farliga filer, kan du byta namn på
dem till *.txt och sedan zippa dem innan du skickar dem. Det räcker inte alltid att bara
zippa dem. Meddela mottagaren vad du gjort.

Se PowerPoint-presentationer utan PowerPoint
Döp filen till *.pps så kan presentationen alltid visas. Du som inte har PowerPoint, ladda
hem PowerPoint Viewer så kan du öppna presentationen och skriva ut den.

Har du koll på
Säkerhetskopiering?
Uppdaterat antivirusprogram?
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 annika.eriksson@essystemteknik.se
ES Systemteknik AB www.essystemteknik.se
Skogsmusvägen 1, 815 44 TIERP, tel 0293-120 30
mobil 070-605 42 35
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.

