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

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.

