Nyhetsbrev om IT februari 2009
Välkommen till februari-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.

EU-ja till datalagring
Sverige måste införa trafikdatalagringsdirektivet som tvingar teleoperatörer att spara information om e-post
och telefonsamtal i upp till två år enligt dom i EG-domstolen 10 februari. EU:s medlemsländer ska införa
en lagstiftning som tvingar teleoperatörer att spara information om e-post, sms, telefonsamtal
och internetuppkopplingar. Vem som ringt vem, när en person kopplat upp sig på internet eller när någon
sms:at eller skickat e-post ska lagras mellan sex månader och två år. Läs mer här.

Säkerhet på internet för minderåriga
17 mötesplatser på nätet skrev den 10 februari under ett avtal som ska förbättra säkerheten för ungdomar
som använder sajterna. Avtalet skrevs under i Bryssel i samband med Safer Internet Day. Några sajter
som skrivit under avtalet är Facebook, Myspace, Youtube samt Microsofts och Yahoos Europaavdelningar.
Man har gått med på att det ska finnas en rapportfunktion lätt tillgänglig, där man kan rapportera missbruk
som mobbning eller trakasserier. Personliga profiler för personer under 18 år ska inte vara sökbara,
och standardinställningen ska vara satt till "privat" för kontaktlistor och profiler som tillhör
minderåriga användare.

Hoax - detta är det värsta viruset någonsin, stäng av datorn
Många mail cirkulerar med varningar om virus och vidarebefordra detta mail till alla du känner. Det är ett
hoax, d.v.s. en falsk varning avsedd att överbelasta mailsystem. Vad man ska göra när man stängt av
datorn framgår aldrig. En variant om Hallmark har den falska avsändaren polisen, ibland påstås avsändaren
vara Microsoft. Mer info om hoax och även trojaner finns här och här.

Windows XP Support upphör i 14 april 2009
Microsoft kommer per den 14 april inte att tillhandahålla support på Windows XP utan endast erbjuda
kritiska säkerhetsuppdateringar. Allt supportmaterial på Knowledgebase ligger kvar Microsofts hemsida. Man
kan fortfarande betala för support. Mer information här.

Billigt just nu
Office 2007 sjunker i pris.

Länkar om äventyr
www.aretsaventyrare.se/Arets_aventyr.html få stipendium för ditt livs äventyr, sök senast 1 mars.
www.yr.no Se vädret dit du ska, välj fliken time for time
www.radron.se Läs om hur du säkrar biljettpengarna om flygbolaget går i konkurs. Tidningen kan nu köpas
i Pressbyrån.
www.aufgaben.schubert-verlag.de/xg/xg04_12.htm träna tysk grammatik om ditt äventyr kräver det.

http://miljomataren.konsumentverket.se hur mycket påverkar du miljön?
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.206785/5-frascha-photoshop-trick gör Photoshop-redigeringen enkelt av
fotona från äventyret.
http://susning.nu/Namnlangd håll koll på namnsdagarna så du kan gratulera när du är ute på ditt äventyr.
www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=22253&epslanguage=SV hur bra är skolmaten? Det kan vara
ett äventyr i sig.

Tips om datoranvändning
Markera flera filer enkelt i Vista
I Utforskaren
1.
2.
3.
4.

välj Verktyg, Mappalternativ (tryck på Alt-tangenten om menyraden inte visas).
I dialogrutan klicka Visning
Under rubriken Avancerade inställningar markerar du Använd kryssrutor för att markera objekt
Klicka OK

Nu finns en ruta till vänster om filnamnet för att kunna markera flera filer.

Skriv låtsastext i Office
●

I Word skriv först på raden =rand() och tryck ENTER
II tidigare Wordversioner får du en mening med samtliga svenska bokstäver.

●

För att få låtsaslatin skriv =Lorem() och tryck ENTER

●

I samtliga fall kan man skriva siffror inom parentesen exempelvis (3) eller (3,5) för att få fler rader och/
eller stycken. Texten används för att se hur layouten blir eller testa teckensnitt och färger.

Öka skärmytan i Office 2007
Spara utrymme på en liten skärm genom att dubbelklicka en eller två gånger på en meny.
Verktygsfältet försvinner och kommer fram när du klickar på en meny. Återställ verktygsfälten genom
att dubbelklicka på en meny. Vill du ha ännu mer skärmyta välj Visa, Helskärmsläsning och i
Visningsalternativ upp till höger välj Tillåtinmatning. Nu fungerar alla kortkommandon så du kan
formatera texten du skriver.
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.

