Nyhetsbrev om IT november 2004
Här kommer höstens andra brev från ES Systemteknik AB med nyheter om IT. Detta
brev innehåller information om vad som händer just nu i fråga om Internet och
produkter, dessutom tips för Utforskaren, Word och Excel. Vi hoppas du får nytta av
brevet. Skicka det gärna vidare till någon du tror har glädje av det. Se längst ner i detta
brev hur man påbörjar eller avslutar en prenumeration

ADSL
Priskrig på ADSL, funderar du på att köpa? Ring leverantörens kundsupport för att se hur
enkelt det är att komma fram. Här finns en förteckning av ADSL-leverantörer

Storsäljare just nu
Acer är störst på bärbara datorer i Europa och HP tvåa. De och Fujitsu-Siemens, IBM,
Dell och Toshiba ökar försäljningen med 20-50%. Stationära dator sjunker i pris.

Internet Explorer
Internet Explorer har 93% av marknaden för webbläsare. 9 november lanseras Firefox.
En förhandsversion av Firefox har 3% av marknaden. Fördelarna med Firefox är flera
fönster i webbläsaren genom flikar, betydligt svårare att få spionprogramvara från
webbsajter och effektiv blockering av Pop up-fönster.

PUL
Personuppgiftslagen (PUL) säger att varje företag, myndighet eller organisation har en
Personuppgiftsansvarig, t.ex. en ideell förenings styrelse. Om man utser ett
personuppgiftsombud behöver inte behandlingar av personuppgifter anmälas till
Datainspektionen.

Spam
Oönskad reklam är ett allt större problem. Din e-postleverantör kan ha spam-filter som
måste aktiveras via deras hemsida, eller också är det installerat automatiskt, som t.ex.
Wasadata. Outlook 2003 har inbyggt spam-filter. Som alltid gäller det att finslipa
inställningarna för att slippa spam men inte filtrera bort önskad mail. Mer information
finns på www.telia.se välj Privat, Kundservice, Säkerhet, Säkerhet på Internet

Microsoft Partner
ES Systemteknik AB är utsedd till Microsoft Partner. För er innebär det att vi kan utföra
komplexare uppdrag tack vare stöd från Microsoft.

Surftips
Många bra ställen www.essystemteknik.se/länkar
Har du rätt tid i din dator? http://tempus.sp.se/applet/Paron_swe.html
Förnya dina recept via Internet www.lul.se/pv/boka_tid/index.htm
Varför ska man städa? www.grumme.nu/stad/stadning.asp
När man kan spela kul gratisspelet Flamingo Drive istället
www.123spill.no/sportindex3.htm
Sänd en personlig sånghälsning www.sr.se/p4/svetop/latdemsjunga.stm

Tips om Utforskaren, Word och Excel
Utforskaren, byt namn på fil

Genvägar till mappar

Om du i Utforskaren byter namn på en fil och
det råkade bli fel kan du klicka Redigera,
Ångra Byt namn

För Office XP och senare versioner:
Längst till vänster i Office-programmens
dialogrutor "Spara" och "Öppna" finns
genvägar till bl a skrivbordet och Mina
dokument. Du kan där själv placera
genvägar till dina mest använda
mappar.
1. I dialogrutorna Öppna/Spara
skall du leta rätt på mappen du
vill skapa en genväg till och
markera den.
2. Klicka på menyn Verktyg i
dialogrutan och välj "Lägg till i
mina platser".
3. Du kan ev. högerklicka på
genvägarna till vänster och välja
"Små ikoner", så ser du fler på
en gång.

Spåra ändringar i Word
Dubbelklicka på ordet SPÅR nere i statusfältet
för att använda funktionen Spåra ändringar
när ni är flera som arbetar på ett dokument.
Klicka Acceptera alla ändringar i dokumentet
innan ni publicerar/skickar den slutliga
versionen, annars kan mottagaren ta fram
information om era redigeringar.
Det smidigaste sättet att skicka filer är
naturligtvis PDF-format. Har ni bara Adobe
Acrobat Reader och inte Adobe Acrobat
hjälper vi er gärna med att konvertera filer.

Har du koll på
Säkerhetskopiering?
Uppdaterat antivirusprogram?
Senaste uppdateringarna på Windows och Office?
Hur du mailar filer som ingen kan ändra i?
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
ES Systemteknik AB www.essystemteknik.se
Skogsmusvägen 1
815 44 TIERP
tel 0293-120 30
mobil 070-605 42 35
annika.eriksson@essystemteknik.se
Brevet utkommer några gånger per år. Du får brevet eftersom du haft kontakt med
ES Systemteknik AB. Börja eller sluta prenumerera på Nyhetsbrevet om IT här.

