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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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