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 betavariant, 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

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.

