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

Openoffice 2.0
Trött på vanliga Office? Problem med licenser? Ladda ner gratisvarianten OpenOffice här. Openoffice är
enkel att använda och samarbetar bra med Microsoft Office.

Telia byter mailservrar
Fortlöpande byter Telia mailservrar, de gamla namnen fungerar ett tag till. De nya servernamnen mailin.
telia.com ersätter successivt m1.XXX.telia.com för inkommande e-post (pop3) och
mailout.telia.com ersätter successivt mail1.telia.com för utgående e-post (smtp)

Satellitbilder
Google har lanserad tjänsten Google Earth där man kan se hela världen via satellit bilder. Diskussioner ur
säkerhetssynpunkt pågår. I Sverige hittar vi bra via Lantmäteriet Var ser du din bostad bäst?

Internet
Lär dig mer om internetsäkerhet och testa din dator. Webbdisk är populärt, spara dokument på Internet
och nå dem var du än är. Prova IDG gratis.

.travel ny toppdomän
Enbart reseföretag får använda .travel, övriga får hålla till godo med .se .nu .com och andra vanliga
toppdomäner.

Billigt just nu
Mobiltelefonsabonnemang, priskriget har inte undgått någon. Alla leverantörer deltar. Telia har ibland dygn
med gratis SMS från mobiler med privatabonnemang.

Surftips
www.antikvariat.net för att hitta böcker på alla antikvariat
www.bokborsen.se för att hitta även privatpersoners och småförlags böcker
http://runeberg.org här läser du klassikerna direkt på nätet
http://tones.wolfram.com för att göra dina egna ringsignaler
http://3rik.net/xamine förhör glosor
www.tvinfo.se/tv-widget.php för Mac-användare som vill ha uppdaterad TV-tablå i datorn
www.essystemteknik.se/länkar många bra länkar

http://www.vv.se för att läsa om trängselskatt eller Läget på väglaget på vägarna

Tips om datoranvändning
Kraschat program totalt?
Om du kraschat Word, Excel, PowerPoint eller Outlook totalt och inte får programmen att fungera
ordentligt finns en lösning. Fixa problem med menyn Hjälp, Identifiera och reparera. Programmen
återställs, men du riskerar att tappa egna inställningar och filen du arbetade med.

Kortkommandon
Excel:
Excel:
Word:
Word:

Infoga dagens datum CTRL+SKIFT+,
Infoga tid CTRL+SKIFT+.
Skift-F5 för att snabbt komma tillbaka till den plats i dokumentet där du var förut.
Alt+Skift+Uppåtpil eller Alt+Skift+Nedåtpil byter plats på två stycken.

Spara typsnitt
Bädda in teckensnitt i Word och PowerPoint via menyn Verktyg, Alternativ, fliken Spara. Eller Arkiv, Spara
som, Alternativ, Alternativ för spara. Bra när du skickar en fil med streckkoder och andra ovanliga
teckensnitt.

Villkorsstyrd formatering i Excel
Ändra utseende på vissa värden.
1. Markera området, välj menyn Format, Villkorsstyrd formatering
2. Välj t.ex. att Cellvärdet ska vara Större än 75
3. Klicka på knappen Formatera. Ändra Stil och Färg på texten. Allt större än 75 får det utseendet
4. Bekräfta med OK

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.

