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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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