Nyhetsbrev om IT december 2007

Kom i stämning julen 2007
Välkommen till julbrevet från ES Systemteknik AB med nyheter om IT. Här finns det du
behöver för att få julstämning! Sprid gärna nyhetsbrevet vidare! Se längst ner i detta brev
hur man påbörjar eller avslutar en prenumeration.

Årets favoritgodis
Kokos och choklad, mums.

Halvätna pepparkakor
Eller varför inte högst ovanliga pepparkaksformar med avbitna pepparkakor.

Datagympa
Efter godis och fika behövs lite bra övningar via skärmsläckaren.

Egen julradio
Sedan koppla av med personligt anpassad julradio, önska musik och se när den kommer.

Frågesport
Aktivera dig genom att utmana någon om världen (än har jag inte kommit till högsta
nivån, men dagen är inte slut än)

Julstämning via webkamera
Se hur andra får julstämning. Har man ingen egen julbock ser man Gävles julbock här.
Vill man ha koll på övriga Sverige finns de här

Billigt just nu
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Julkort med julfrimärken, posten delar ut post även lördag före julafton, så det är möjligt
att de hinner fram om du postar dem nu.

Tips om datoranvändning
Kopiera formatering i Office
Markera text med önskat format, klicka på Hämta format (penseln) och klicka sedan på
texten som ska få samma format. Om man dubbelklickar på penseln kan man måla med
formatet ända tills man klickar på den igen eller trycker ESC.

Återställ formatering i Office
Office 2007: Markera texten och klicka på knappen Återställ Formatering i menyn Start,
Tecken för att ta bort all konstig formatering. I Excel klickar du på pilen till höger om
knappen Radera (i Start-menyn)
Office 2003: Markera texten du vill ta bort formateringen från. Klicka på Formatmallar
och formatering i verktygsfältet Formatering. Klicka på Radera formatering.

Förhandsgranska många sidor i Word
I läget Förhandsgranska, håll nere knappen Flera sidor och dra neråt höger för att se så
många sidor du behöver, upp till 40 sidor. I Word 2007 hittar du funktionen på
Förhandsgranska, Zooma, Flera sidor där du drar över ikonen med bildskärmen.

till sist...

God Jul och Gott Nytt •r
frŒn 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
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Microsoft Small Business Specialist

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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