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Nyhetsbrev om IT februari 2008
Välkommen till februari-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.

"Vuxna förbannade hackare"
Efter en tid av lugn har "Vuxna förbannade hackare" återigen gått ut med lösenordsuppgifter som man
kommit över genom ett hack. Den här gången är det Dataföreningen som är drabbad. På en webbplats
har lösenord och användarnamn till Dataföreningens webbplats publicerats.

Windows Server 2008
4 mars har Microsoft den största lanseringen av företagsprodukter i Microsofts historia (har vi hört det förr?)
när Windows Server 2008, SQL Server 2008 och Visual Studio 2008 presenteras i olika delar av världen. De
tre produkterna utgör en plattform för IT-infrastruktur som enkelt kan anpassas efter hur
verksamheten förändras, Microsoft kallar det dynamisk IT. Virtualisering, dvs. flera servrar i en enda dator
är något som blir allt vanligare och stödet för virtualisering är en av huvudargumenten för Windows
Server 2008.

Dell i butik
På Dell är förväntningarna stora efter bolagets kovändning att börja sälja sina produkter via Elgiganten, PC
City och Dixon. Främst bärbara datorer till privatkunder. Företagsförsäljningen fortsätter på internet.

Antivirusprogram
Allt fler antivirusprogram för hemmabruk gäller nu för upp till 3 datorer. Läs en sammanställning här och
hitta även några gratisalternativ som är ganska bra.

Windows Home Server
Microsoft medger att de fortfarande inte har lyckats ta fram en uppdatering som fixar det fel i Windows
Home Server som gör att vissa typer av filer kan förstöras. Det gäller filer från bland annat Windows Vista
Photo Gallery, Windows Live Photo Gallery, OneNote 2007, OneNote 2003, Outlook 2007, Photoshop
Elements, Apple Itunes, Mozilla Thunderbird, Winamp, Windows Media Player 11 och Microsoft Office Excel.

Billigt just nu
Pleasecopyme är en blogg med utmärkt utbildning i reklam

Länkar
www.nordiskamuseet.se Karl den XII försökte ta bort skottdagen i sin strid mot påven, missa inte den
rafflande läsningen!
www.121.nu hitta snabbt företag och deras organisationsnummer
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http://www.nordicnet.net/organizations$/ eller branschorganisationer
www.sprakradet.se brickångest och andra nyord
www.growingpeople.se om du hellre vill leka
www.svd.se/resor/resetest/ för att se hur ruggigt bra du är på geografi
www.webbkameror.se för att se vad andra gör i ishotellet eller Visby eller är du själv med på bild?

Tips om datoranvändning
Lyssna på Acrobat
Ta fram en engelsk text i en pdf-fil, klicka på texten och välj menyn Visa, Läsa upp högt, Aktivera
uppläsning. Extra bra om man vill veta hur orden ska uttalas. Skojigare är att försöka få rösten att läsa
svensk text. Windows XP har ofta en manlig röst, Windows Vista en kvinnlig. Ytterligare ett skäl till
att uppgradera Windows...

Rubriker på varje sida i Excel
Office 2007:

1.
2.
3.
4.

Fliken Sidlayout, knappen Utskriftsrubriker
Ställ dig i fältet Rader överst
Markera den eller de rader som du vill ska ligga överst på varje sida.
Klicka OK.

Tidigare Office:

1.
2.
3.
4.
5.

Klicka Arkiv, Utskriftsformat, fliken Blad.
Utskriftsrubriker finns två fält som heter Rader överst och Kolumner till vänster.
Ställ markören i fältet Rader överst och klicka i kalkylbladet på den eller de rader som ska vara rubrik.
För en kolumn till vänster på varje sida klicka i fältet Kolumner till vänster och klicka på den kolumn du vill ha med.
Klicka OK.

Tabeller i Excel 2007
Formler kopieras automatiskt i formaterade tabeller när man lägger till nya rader och kolumner.

1. Stå i listan, klicka på fliken Infoga, tryck Tabell
2. Kontrollera att Excel förslagit rätt område, om listan har rubriker och bekräfta med OK
Tabellen formateras och Autofilter aktiveras. Om man lägger in en formel i kolumnen till höger kopieras den
för hela listan. Om man lägger till nya rader i slutet av tabellen kopieras formlerna automatiskt.

Regler i Outlook 2007
Om man uppdaterar från Outlook 2003 till 2007 märker man att regler för hantering av inkommande mail
har försämrats. Döp om reglerna, samla flera avsändare i samma regel och läs mer här.

Kommandon i Office 2007
En bra interaktiv hjälp finns för Word och Excel.
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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

Microsoft Small Business Specialist

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
praktiska tips för datorer som ditt hjälpmedel. 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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Nyhetsbrev om IT april 2008
Välkommen till april-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.

Photoshop gratis på nätet
Ett försök görs där man kan använda Photoshop gratis. Det heter Photoshop Express och är en tjänst
som erbjuds via webben och är på engelska. Alla användare erbjuds även en gratis lagringsplats på två
gigabyte och möjligheten att skapa bildspel och dela bilder med andra.

Windows XP på väg bort
Microsoft har aviserat att sista försäljningsdatum för Windows XP är 30 juni i år. För de som vill fortsätta
kunna köpa Windows XP har IDG påbörjat en namninsamling. Support och uppdateringar för Windows
XP kommer att fortsätta 10 år efter första försäljningsdatum, dvs. till 2009-04-14. Samma datum gäller
för Office 2003. Exempelvis uppdateras inte Windows 2000 separat längre, men många uppdateringar som
gäller senare programversioner inkluderar Windows 2000.

Papperslös post
Tjänsten Mobila Posten tar hand om all inkommande papperspost genom att den sorteras, öppnas,
digitaliseras och mailas till dig. Posten kan läsas direkt från din dator. Inga besök till postboxen längre. Priset
är från 1250 SEK/år och varje försändelse kostar från 5 SEK. Reklam kostar inget.

Silverlight
Microsofts nya verktyg för media på webben. Om du installerar det vid instruktion från en webbsida får du
bättre prestanda, om du inte installerar går det ganska bra ändå.

Mobilförbudet hävs på flyget
EU-Kommissionen meddelade idag villkoren för tekniska krav och licenser för att använda mobiler ombord
på flygplan. Passagerarnas mobiler kopplas till ett lokalt mobilnät ombord på planet, som sedan står i
förbindelse med marknätet via satellit. Nätet slås på först när planet nått 3000 meters höjd. Vilka avgifter
som ska tas ut blir en fråga för flygbolag och operatörer att komma överens om.

Billigt just nu
Fotoskrivare för utskrifter i både 10x15 och A4.

Länkar
www.sfv.se/cms/aktuellt/hemliga_rum_2008.html Slott öppna för en dag
www.sportnik.com/group/3 bra sida för idrottslaget att lägga information om träningar och maila information
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www.laget.se bra sida för idrottslaget att lägga information om träningar och maila information
www.roligaprylar.se när du tröttnat på presentutbudet i mataffären
wwwbeta.eurosport.se/mclivevideo.shtml för att se sporten igen

Tips om datoranvändning
Öppna utforskaren där du vill
Kopiera utforskaren från Start, Program, Tillbehör och klistra in den på snabbstartfältet bredvid Startknappen.
Högerklicka på den och välj Egenskaper
I rutan för Mål lägg till din mapp så det står t.ex.
"%systemroot%\explorer.exe " U:\Kunder
Varje gång du klickar på ikonen öppnas nu mappen U:\Kunder
Om du gör ikoner för olika mappar byter du ikonutseende med knappen Byt ikon...

Förminska enkelt bilder i Outlook 2007
Skriv mailet och bifoga bilden som vanligt.
Klicka på lilla knappen till höger om Inkludera för att visa Alternativ för bifogade filer
I åtgärdsfönstret Alternativ för bifogade filer hittar du avsnittet Bildalternativ. Välj önskad storlek på bilderna.

Datum i Outlooks kalender
Gör en kalenderbokning och i startdatum kan du använda vanliga ord, t.ex. imorgon, om två veckor, onsdag,
en månad. Fler alternativ finns.

Signera pdf-filer i Acrobat Reader 8
För att en användare ska kunna signera en pdf-fil i Acrobat Reader 8 och verifiera deras äkthet ska du i
Acrobat Professional
1 Göra ett signeringsfält med forumlärverktyget.
2 Aktivera möjligheterna att signera och fylla i formulär med Reader under Avancerat i menyraden (Advanced > Enable user rights in Adobe Reader)och spara dokumentet.

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

Microsoft Small Business Specialist

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
praktiska tips för datorer som ditt hjälpmedel. 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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Nyhetsbrev om IT maj 2008
Välkommen till maj-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.

Ord och siffror på Internet
Allt fler gratistjänster finns för att hantera ord. Google översätter text mellan olika språk här. Enstaka ord
har tyda och där kan man höra hur de uttalas. Behöver du räkna kan du i Googles sökruta direkt skriva 4*5
och se att det blir 20. Eller se valuta genom att skriva "100 sek in dollar" etc. Mer information här.

Grön IT
Miljövänligt för att spara pengar är populärt nu. Skriv ut dubbelsidigt eller helst inte alls samt stänga av det
som inte används är enkla knep. Det kan bli oväntade resultat när man skriver ut webbsidor. Utskrifter
från webben blir bättre med HPs gratisprogram. Se även projektet Grön IT för större åtgärder.

Domänskojare och telefonkataloger
Se upp för någon som vill sälja domännamn dyrt eller att du ska annonsera i någon okänd telefonkatalog.
Eller skickar bluffakturor. En domän kostar max några hundralappar om året, inte flera tusen kronor inklusive
e-postadresser som man brukar erbjudas. Information om domänskojare finns här och Svensk Handel
har information om bluffakturor och telefonkataloger, klicka på Varningslistan. Name Navigation har blivit fällda
i domstol för sitt sätt att registrera domännamn på ett "olämpligt" sätt.

Billigt just nu
Bärbara datorer med små skärmar. Riktigt små bärbara datorer kan du få med Windows XP ett tag till.

Länkar
www.sr.se/p1/tabla/?ReminderType=2&status=ok få en påminnelse via mail eller SMS när ett
radioprogram börjar.
http://photoshopdisasters.blogspot.com/ visar misslyckade Photoshop-bilder, t.ex. High School Musicals
omslag där människor har tre armar och sju fingrar.
www.tullverket.se/sokordao/tjanster/kalkylatorn/kalkylatornformular.4.4ab1598c11632f3ba92800010387.
html Tullverket räknar ut vad din billiga vara från annat land verkligen kostar.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=SV räknar
ut firmans internationella momsnr, avsluta med 01
http://it24forum.idg.se/bloggar/sofiamax/ En IT-tjej bloggar, bra inblick i yrkesliv och datavärlden och
annat. Utan trams.
http://capdesign.idg.se/2.990/1.162348 http://good50x70.org/2008/gallery/ värdens bästa affischer för
att göra världen lite bättre.
www.sj.se åk 1 klass för halva priset i sommar om du har Prio-kort, ange kortets 8 sista siffror som kod

Tips om datoranvändning
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Dokumentets sökväg och andra egenskaper
Office 2007: Startknappen, Förbered, Egenskaper. Här kan man också ta bort personlig information
av integritetsskäl innan man skickar iväg det. För något år sedan blev det ett ramaskri i USA när
officiella dokument från Vita huset visade sig vara skapade av någon person någon helt annanstans.
Tidigare Office: Verktyg, Alternativ...

Vilken mall använder PowerPoint 2007?
Startknappen, Förbered, Egenskaper. Välj Dokumentegenskaper, Avancerade alternativ, fliken Innehåll

Snabba diagram och talformat
Markera tabellen i Excel och tryck F11
CTRL+1 visar cellformatsmenyn. Du sparar dels en halv sekund mot höger musklick och val, samt
sparar musarmen.

Lås datorn
Windowstangenten + L Hitta tangenten med flagga och tryck samtidigt L så kan du ta lugnt ta fikapaus nu.

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
praktiska tips för datorer som ditt hjälpmedel. 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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Nyhetsbrev om IT augusti 2008
Välkommen till augusti-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.

Uppdatering av Acrobat Reader och nytt Office?
Vid den uppdatering av Acrobat Reader som kom nyligen har man möjlighet att ladda ner ett annat Office än
det Microsoft erbjuder. Har du inget Office-paket (Word, Excel etc) kan du ladda ner denna
funktionsfyllda gratisvariant, annars måste du avmarkera kryssrutan.

Internet Explorer 8
Snart kommer nya Internet Explorer 8. 27 augusti kan den nyfikna ladda ner en beta-variant, dvs. inte
helt färdig produkt. Förbättringar är flikhantering, sök på denna sida, kontroll av vilken information
olika webbplatser samlar in samt förbättrad prestanda.
Med funktionen Inprivate Browsing kan man surfa på nätet utan att lämna efter sig några spår, typ
cookies, lösenord, sökord och liknande. Det syns inte heller i historiken var man varit. Microsoft
exemplifierar värdet av denna funktion med att man kan köpa köpa presenter på internet utan att familjen
kan se i historiken var man varit. Ladda ner Internet Explorer 8 Beta här, kommer snart på svenska.

Mac och Windows olika Word-format
Nu kan Mac läsa Windows Office-2007 filer med konverteraren här. Sedan tidigare finns konverteraren för
att Windows Office 2003 kan läsa Office 2007-filer här.

Billigt just nu
Office 2007 hem- och studentversion. Word, Excel och PowerPoint för cirka tusenlappen. Eftersom
produkten riktar sig till hemanvändare finns inte Outlook med. Hemanvändare anses använda Windows
inbyggda mailprogram.

Länkar
http://sydsvenskan.se/hus/article94856/Bygg-din-egen-Torsomodell.html Bygg din egen Turning Torso.
OBS förminskad modell.
www.posten.se/soktjanst/postnummersok/index_v.jspv Sök postnummer eller varför inte ladda ner
hela katalogen?
www.vv.se/templates/page3____24239.aspx Nya hastigheter på motorvägarna
www.redaktionen.se/lyssna.php?titel=avslappning Skönt sätt att varva ner, använd ljud
www.frostadesign.se/sv/virkpaket/ovalkruka/ Virka en blomkruka
www.agnesilund.se/default.aspx skönlitterära böcker om resmål
www.konsumenteuropa.se/ Ugglan Howard hjälper dig undvika oseriösa internetföretag i Europa
www.haltadefinizione.com/en/ se högupplöst Nattvarden i närbild, 16 miljarder megapixlar
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Tips om datoranvändning
Varannan rad randig i Excel
Med dessa funktioner kan man infoga eller ta bort rader och fortfarande ha varannan rad färglagd, vilket inte
är fallet om man färglägger manuellt.
Office 2007: Formatera som tabell, finns på första fliken Start
Tidigare Office:
1. markera området
2. Välj Format, Villkorsstyrd formatering
3. Under Villkor 1 väljer du Formeln är och skriv i rutan
=REST(RAD();2)=0
4. Välj Formatera-knappen och klicka på fliken Mönster
5. Välj färg och klicka OK, OK

Autofyll i Excel
Om autofyll i Excel inte fungerar utan cellernas värden kopieras beror det troligen på att Excel är inställd
på manuell beräkning istället för automatisk beräkning. Ändra detta i Startknappen, Excel-alternativ,
Formler (eller Verktyg, Alternativ om du använder Excel 2003).

Kan PowerPoint men inte layout
Det roligaste sättet att lära sig layout hittar du här, särskilt med ljudet på.

Mail fast i Outlooks utkorg?
1. Arkiv, Arbeta offline
2. Ta bort filen
3. Arkiv, avmarkera Arbeta offline
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
praktiska tips för datorer som ditt hjälpmedel. 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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Nyhetsbrev om IT oktober 2008
Välkommen till oktober-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.

Web 2.0 och moln
Det nya begreppet cloud computing, eller datormoln, har vuxit i popularitet. Datormoln betyder att
programmen lagras centralt på internet och körs över internet, oftast via en webbläsare. Mjukvara som
tjänst eller SaaS (Software-as-a-Service) är ett sätt att att köpa programvara och använda det via internet.
Med Googles satsning på Google Apps har intresset ökat avsevärt. Microsoft vill inte hamna i kölvattnet
utan satsar nu starkt på webbapplikationer. Web 2.0 är sajter på internet där användaren kan bidra till
sajtens innehåll och ha kontroll över sin information, exempelvis Wikipedia.

Den mekaniska turken
Någon behöver veta något eller hitta något på internet och lägger ut en fråga. Någon annan hittar
svaret, meddelar det och får betalt några cent. Web 2.0-företaget Amazon har skapat the Mechanical
Turk. Vem som helst kan gå in och ta uppdrag och få betalt. Skaffa ett konto på Amazon och låt barnen
jobba ihop veckopengen börja tjäna pengar när du har tid över.

För mycket spam och skojiga mail?
I Japan kör Symantec reklam för sitt antivirusprogram med skojiga filmer med superhjälten Norton
Fighter. Lyckligtvis är de textade på engelska. För mycket spam? Testa Stej gratis i två veckor. Får du för
många skojiga mail kan du hänvisa till denna sida, ett vänligt sätt att undanbe sig onödiga mail. Och om
dina arbetskamrater väsnas för mycket kan du spela upp ett diskret bakgrundsbrus.

Iphone
Telia utvidgar nu försäljningen av Iphone 3g. Från och med 23 oktober finns Apple-mobilen att köpa hos
Media Markt och Elgiganten i Stockholmsområdet. Fortfarande säljs Iphone i Teliabutiker runt om i Sverige.
En liknande mobil lanseras i USA 27 oktober. T-Mobile G1 är den första mobilen som använder
Googles operativsystem Android.

Apple rationaliserar bort bokstaven B
Det finns många Macanvändare som förfasas över att Apple bytt till svarta tangentbord på de
nya Macbookmodellerna. Men frågan är om de inte borde vara mer förfasade över att bokstaven B saknas.
I stället får man ett extra M. Eftersom det inte går att myta ut enskilda tangenter på det nya tangentmordet
är det uppenmart att felet uppstått redan på famriken. Skulle du vara en av de drammade är det alltså mara
att vända dig till mutiken du köpte din nya Macmook. Häromåret inträffade en liknande fadäs med Apples
vita usm-tangentmord. Då såldes nämligen exemplar med helt mlanka tangenter.

Billigt just nu
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Minnespinnar sjunker i pris, snart får du plats med alla datorns fotografier på en USB-pinne för en
hundralapp. Har du gjort backup?

Länkar
wwww.xrite.com/custom_page.aspx?PageID=77 har du bra färgseende?
www.pythagorasquest.se låt ungdomarna visa hur bra de är på matematik
www.purposegames.com/games Är du bra på geografi?
www.artinuppsala.com/public/outdoor/map.html gå och se konstverken i Uppsala
www.moormann.de/en/moebel/seating/bookinist.html koppla av i fåtöljen med hjul, lampa och inbyggd bokhylla
www.idg.se/2.1085/1.177318 eller få ett träningspass i stolen
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.178321 namnsdagar i Outlook 2007, eller idrottsevenemang?
www.yearbookyourself.com/ hur hade du sett ut för några år sedan?
www.121.nu hitta organisationsnummer

Tips om datoranvändning
Radera ord
Genom att hålla ner CTRL samtidigt som man trycker på Backsteg eller Delete raderar Word ett helt ord
istället för endast en bokstav. Excel är brutalare med CTRL + Delete

Radera format i Word
CTRL+blanksteg raderar teckenformat
CTRL+Q raderar styckeformat
Knappen med "AB och suddgummi" raderar format (finns bland teckenformat-knapparna i Word 2007). Där
finns också knappen "Ändra skiftläge" när man råkat skriva fEL pÅ VERSALER och gemena på olika
sätt. Fortfarande fungerar SKIFT+F3

Kvar i samma cell i Excel
Trycker man på Enter efter att man skrivit in något i en cell, så hamnar man automatiskt i nästa cell. Tryck
CTRL + Enter för att stanna kvar i samma cell som man redigerar.

Hitta borttagna mail
Om din Outlook är kopplad till Exchange och du tömt borttagna mail kan du hitta dem i Verktyg,
Återskapa borttagna objekt.

Färgutskrift eller svart/vit?
Har du en färgskrivare som automatiskt skriver svart/gråskala kan du installera en till likadan skrivare
(behåll befintlig drivrutin) och ställ in den på färgutskrift. Nu har du två skrivare i Windows att välja bland
men samma fysiska skrivare.
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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
praktiska tips för datorer som ditt hjälpmedel. 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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Nyhetsbrev om IT november 2008
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 Azure
Microsofts satsning på datormoln visar sig med Windows Azure. Det är ett operativsystem som körs på
internet på Microsofts servrar. Programutvecklare kan göra program som de sedan laddar upp på
molnet. Kunderna betalar för programmen de använder, och de körs via internet. Använarna kan köra
program både på den lokala datorn och i molnet. Det nya begreppet cloud computing, eller datormoln, har
vuxit i

Nya nätverk
Small Business Server och Essential Business Server 12 november lanserar Microsoft Small Business Server 2008 för nätverk
med upp till cirka 75 användare och Microsoft Essential Business Server för upp till 250 användare. En jämförelse finns här
Vilken ska du välja: EBS eller SBS 2008?

För mycket spam och skojiga mail?
I Japan kör Symantec reklam för sitt antivirusprogram med skojiga filmer med

Iphone
Apple rationaliserar bort bokstaven B
Det finns många Macanvändare som förfasas över att Appl-tangentmord. Då såldes nämligen exemplar med
helt mlanka tangenter.

Billigt just nu
Mycket små bärbara datorer, med 10 tumsskärm eller mindre.

Länkar
wwww.xrite.com/custom_page.aspx?PageID=77 har USB EASY Bloom blomma som mäter jordens
börcdighet, datorn säger vad som passar där
, lampa och inbyggd bokhylla
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Tips om datoranvändning
Radera ord
Genom att hålla ner CTRL samtidigt som man trycker på Backsteg eller Delete raderar Word ett helt ord
istället för endast en bokstav. Excel är brutalare med CTRL + Delete

Radera format i Word
CTRL+blanksteg raderar teckenformat
CTRL+Q raderar styckeformat
Knappen med "AB och suddgummi" raderar format (finns bland teckenformat-knapparna i Word 2007). Där
finns också knappen "Ändra skiftläge" när man råkat skriva fEL pÅ VERSALER och gemena på olika
sätt. Fortfarande fungerar SKIFT+F3

Kvar i samma cell i Excel
Trycker man på Enter efter att man skrivit in något i en cell, så hamnar man automatiskt i nästa cell. Tryck
CTRL + Enter för att stanna kvar i samma cell som man redigerar.

Hitta borttagna mail
Om din Outlook är kopplad till Exchange och du tömt borttagna mail kan du hitta dem i Verktyg,
Återskapa borttagna objekt.

Färgutskrift eller svart/vit?
Har du en färgskrivare som automatiskt skriver svart/gråskala kan du installera en till likadan skrivare
(behåll befintlig drivrutin) och ställ in den på färgutskrift. Nu har du två skrivare i Windows att välja bland
men samma fysiska skrivare.
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
praktiska tips för datorer som ditt hjälpmedel. 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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Inspiration och avkoppling julen 2008
Välkommen till julbrevet från ES Systemteknik AB med nyheter om IT. Här finns
julstämning, klicka och inspireras! Sprid gärna nyhetsbrevet vidare! Se längst ner i detta
brev hur man påbörjar eller avslutar en prenumeration.

Norska grabbar bygger på tågrälset
Kreativa grabbar, bli inspirerad och sätt på ljudet.

Hur låter en döende hårddisk?
Njut av att din dator inte låter så här Om du undrar vilken typ av hårddisk du har kan du i
Utforskaren högerklicka på hårddisken, välj flik maskinvara eller högerklicka på Den här
datorn, Egenskaper, Enhetshanteraren, Diskenheter.

Låt själv
Sjösjuka sjömän och andra enkla tungvrickare finns här men den riktiga utmaningen finns
på tyska. Sätt på ljudet och låt omgivningen tro att det är du som plötsligt förbättrat ditt
uttal.

Dags för en promenad
Knalla runt i Stockholm lite virtuellt en sommardag. Men se upp för halva bilar!

Varför?
Svar på frågor du inte hunnit ställa än, t.ex. varför är tvålen hal, varför ser soluppgång och
solnedgång olika ut?

Hjälp bockarna Bruse över ån
Alla frågor har inte svaret direkt, här finns mycket att fundera på, välj Julpyssel
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Julradio
Har du lyssnat till SRs julradio än? Glada sånger eller klassiska avkopplande efter eget
önskemål

För över en CD till MP3
Passar inte färdig radio finns många olika sätt att överföra en CD till datorn, här finns råd
hur du rippar.

Julbocken bloggar
Av alla bloggar att läsa är detta en lagom lång blogg som inte finns länge till, så den kan
man följa, se även julbocken på bild.

Ditt nya jag
Dags att visa ditt rätta jag? Bli sminkad och friserad och sedan fotograferad som en
fotomodell.

Billigt just nu
Vi som arbetade med minidatorer för länge sen vet att den lilla bärbara datorn med liten
skärm som säljs nu borde heta miniPC. Snarare en dator för surf och mail än stora spel.

Tips om datoranvändning
Svara alla i Outlook
När du klickar Svara alla i ett mail kan du klicka bort de mottagare som inte ska få mailet.
Det kan vara enklare än att skriva i alla namn som ska få mailet.

Stäng av datorn i Vista
På Startknappen ska naturligtvis avstängningsknappen stänga av datorn och inte gå ner i
viloläge vilket är standard.
1. Klicka Start -> Kontrollpanelen -> System och underhåll -> Energialternativ
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2. Under önskade scheman, klicka på “ändra schemainställningar” under det schema
som är valt
3. Klicka på “Ändra avancerade inställningar”
4. I menyn, leta upp “Strömbrytare och lock” och klicka på plus (+)
5. Klicka på (+) bredvid “Startmenyns strömbrytare”
6. Ändra inställningen från viloläge till stäng av
7. Klicka OK

Ta bort öppna dokument i Word
Här finns lättföljda instruktioner för att göra ett makro som gör det enkelt att öppna
dokument, se att de ska tas bort från datorn och så ta bort dem utan att behöva stänga
dem först.

till sist..

God Jul och Gott Nytt År
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.
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