Nyhetsbrev om IT december 2008

Inspiration och avkoppling julen 2008
Välkommen till julbrevet från ES Systemteknik AB med nyheter om IT. Här finns
julstämning, klicka och inspireras! Sprid gärna nyhetsbrevet vidare! Se längst ner i detta
brev hur man påbörjar eller avslutar en prenumeration.

Norska grabbar bygger på tågrälset
Kreativa grabbar, bli inspirerad och sätt på ljudet.

Hur låter en döende hårddisk?
Njut av att din dator inte låter så här Om du undrar vilken typ av hårddisk du har kan du i
Utforskaren högerklicka på hårddisken, välj flik maskinvara eller högerklicka på Den här
datorn, Egenskaper, Enhetshanteraren, Diskenheter.

Låt själv
Sjösjuka sjömän och andra enkla tungvrickare finns här men den riktiga utmaningen finns
på tyska. Sätt på ljudet och låt omgivningen tro att det är du som plötsligt förbättrat ditt
uttal.

Dags för en promenad
Knalla runt i Stockholm lite virtuellt en sommardag. Men se upp för halva bilar!

Varför?
Svar på frågor du inte hunnit ställa än, t.ex. varför är tvålen hal, varför ser soluppgång och
solnedgång olika ut?

Hjälp bockarna Bruse över ån
Alla frågor har inte svaret direkt, här finns mycket att fundera på, välj Julpyssel
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Julradio
Har du lyssnat till SRs julradio än? Glada sånger eller klassiska avkopplande efter eget
önskemål

För över en CD till MP3
Passar inte färdig radio finns många olika sätt att överföra en CD till datorn, här finns råd
hur du rippar.

Julbocken bloggar
Av alla bloggar att läsa är detta en lagom lång blogg som inte finns länge till, så den kan
man följa, se även julbocken på bild.

Ditt nya jag
Dags att visa ditt rätta jag? Bli sminkad och friserad och sedan fotograferad som en
fotomodell.

Billigt just nu
Vi som arbetade med minidatorer för länge sen vet att den lilla bärbara datorn med liten
skärm som säljs nu borde heta miniPC. Snarare en dator för surf och mail än stora spel.

Tips om datoranvändning
Svara alla i Outlook
När du klickar Svara alla i ett mail kan du klicka bort de mottagare som inte ska få mailet.
Det kan vara enklare än att skriva i alla namn som ska få mailet.

Stäng av datorn i Vista
På Startknappen ska naturligtvis avstängningsknappen stänga av datorn och inte gå ner i
viloläge vilket är standard.
1. Klicka Start -> Kontrollpanelen -> System och underhåll -> Energialternativ
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2. Under önskade scheman, klicka på “ändra schemainställningar” under det schema
som är valt
3. Klicka på “Ändra avancerade inställningar”
4. I menyn, leta upp “Strömbrytare och lock” och klicka på plus (+)
5. Klicka på (+) bredvid “Startmenyns strömbrytare”
6. Ändra inställningen från viloläge till stäng av
7. Klicka OK

Ta bort öppna dokument i Word
Här finns lättföljda instruktioner för att göra ett makro som gör det enkelt att öppna
dokument, se att de ska tas bort från datorn och så ta bort dem utan att behöva stänga
dem först.

till sist..

God Jul och Gott Nytt År
från Annika Eriksson
ES Systemteknik AB www.essystemteknik.se
Skogsmusvägen 1
815 44 TIERP
tel 0293-120 30 mobil 070-605 42 35
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 tips för utskrifter, Word, Excel eller Outlook. 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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