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

Windows Vista och Office 2007 lanseras
Microsoft levererar nya operativsystemet Windows Vista och Office 2007 den 30 november till kunder med
volymavtal. 30 januari börjar det säljas i butik till privatpersoner. Vista är mer grafiskt än Windows XP och Office
2007 har gjort om verktygsfälten totalt. Det är enklare att hitta funktioner man behöver, men inte visste var de
fanns. Om du får en fil i nya filformat från Office 2007 och själv har en tidigare version ska du först uppdatera din
Office med de senaste uppdateringarna, sen installera Compatibility Pack.

Är du säker på att du är säker?

Att råka illa ut på grund av otillräckligt skydd är onödigt. Intrång, virus eller förlust av data är förlorad tid. Och
förlorad tid är, som vi alla vet, förlorade pengar. I ett samarbete med Microsoft och den riksomfattande
kampanjen Surfa Lugnt erbjuder vi dig en kostnadsfri säkerhetsgenomgång av företagets IT-miljö. Boka idag!
Eller testa själv er datormiljö hos Telia.

Google News
Google News sammanställer nyheter från ett stort antal medier (har funnits på engelska sedan 2002).
Webbsajten samlar ihop nyheter och små bilder från andra medier. De flesta medier i Sverige ingår utan att
vara tillfrågade, men möjlighet finns för enskilda medieföretag att få sitt material borttaget. Under hösten har en
belgisk redaktörsföreningen stämt Google för dess länkar till belgiska tidningar. Efter ett domstolsutslag i
september plockade Google bort ett stort antal länkar.

Internet Explorer 7 eller Firefox 2?
Internet Explorer7 och Firefox2 är två populära program för att surfa med flikar. En jämförelse här visar att de
är ganska jämförbara. Tycker du det är krångligt att hantera flikar, favoriter etc, kan du prova den andra
webbläsaren. Firefox var något bättre på att stoppa reklamfönster enligt test på www.popuptest.com RSS är
fortfarande enklare i Firefox, antingen du vill ha nyheter eller direktrapport från sportevenemang i
bokmärkesfältet.

Billigt just nu
Office 2003 och Windows XP, du får rabatt och/eller uppdatering till nästa version.

Surftips
www.onebillionmazes.com en miljard labyrinter att lösa
http://uk.answers.yahoo.com ställ frågor om allt och få svar
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www.pley.se/tips/tips.shtm hitta svar utan att behöva fråga
www.tiddlywiki.com bygg enkelt upp din egen informationsdatabas som wikipedia
www.pdf995.com gör pdf-filer gratis
http://docs.google.com gratis ordbehandling och räkneprogram på Internet där du kan dela filer med andra
http://trafiken.nu visar trafiken i storstäderna
www.sr.se/cgi-bin/radiosporten/nyheter/amnessida.asp?grupp=3602 rösta på Jerringpriset
www.c.lst.se/templates/Page.aspx?id=485 stöd till företag i Uppsala län
www.resfeber.se/se/product/cgi-bin/update_ocs_prices.cgi?
template=/campaign/pg/fyndladan.html&source=news_061102_1_fyndlada ta mig billigt härifrån
www.chooseyourownlondon.se välj vad du ska göra i London

Tips om datoranvändning
Starta flera program
Klicka Start, Alla program och håll nere Skift och klicka på filerna du vill öppna. I Outlook gäller som vanligt att
hålla nere CTRL för att klicka på olika filer du vill öppna samtidigt.

Vill du verkligen slänga detta?
Högerklicka på papperskorgen och välj Egenskaper. På fliken Alla enheter avmarkera Bekräfta vid borttagning,
så slipper du bekräfta att du verkligen vill slänga det du slänger.

Välj bild i PowerPoint
När du visar en presentation, t.ex. med knappen F5 kan du snabbt gå till önskad bild. Klicka på ikonen till höger
om pennan nere till vänster, peka på Gå till bild och klicka på önskad bild.

Öppna ny flik i webläsare
Dubbelklicka till höger om sista öppna fliken i FireFox, i Internet Explorer 7 räcker det att klicka en gång.

Jämför dokument
Öppna två dokument i Word eller Excel. Klicka på Fönster, Jämför dokument. Dokumenten visas bredvid
varandra. Ett litet verktygsfält visar med knappen synkroniserad rullning intryckt, så båda dokumenten rullar
ner samtidigt när du skrollar ner.
Vill du ha mer hjälp, ring oss! Vi ser till att din datormiljö är bra och ger
dig råd som förenklar din vardag. Ring 0293-120 30.
Vänliga hälsningar från Annika Eriksson
ES Systemteknik AB www.essystemteknik.se
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.
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