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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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