Nyhetsbrev om IT maj 2009
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.

Bredbandshastighet upp till...
Efter KO:s kritik mot operatörerna ändras nu marknadsföringen om "upp till"-hastigheter
på mobilt bredband.
Teknik
3g
Turbo 3g
Turbo 3g
Turbo 3g
Turbo 3g

Teoretisk hastighet
0,384 Mbit/s
3,6 Mbit/s
7,2 Mbit/s
14,4 Mbit/s
21 Mbit/s

Praktisk maxhastighet:
0,3 Mbit/s
3 Mbit/s
6 Mbit/s
10 Mbit/s
16 Mbit/s

Telias abonnemang "Fastpris" ger inte fast pris
Konsumentverket KO har nu lämnat in en stämningsansökan till Marknadsdomstolen och
vill att domstolen förbjuder Telia att använda namnet Fastpris och påståenden som får
konsumenter att tro att abonnemanget inte innehåller några ytterligare kostnader. KO vill
dessutom att domstolen tvingar Telia att i samband med beställningen informera om alla
kostnader som kan tillkomma abonnemanget. Om man ringer mer än 50 timmar på en
månad kostar det extra. Avgifter läggs även på för flera olika mobiltjänster.

Ny teknik lagrar 1.6TB data på en skiva i DVD-format
Forskare på det australiensiska universitetet Swinburne University if Technology har
nyligen meddelat att man utvecklat en ny lagringsteknik. Man har utfört lyckade tester
med att lagra 1.6TB på en ensam skiva. Genom att använda sig av vad man kallar
femdimensionella skivor har man lyckats öka lagringskapaciteten 10 000 gånger jämfört
med en vanlig DVD-skiva i samma format.

Sök liknande bilder
Nu har Google släppt ännu en tjänst som är en del av Google Labs. Tjänsten som heter
Similar Images hjälper dig att hitta bilder på ett smartare sätt. Varje bild som du söker
på har en länk under sig som låter dig söka på liknande bilder. Söker du på Sverige så
får du upp flera olika bilder som representerar sökningen. Är du exempelvis på jakt efter
en svensk flagga kan klicka på den bild som visar en flagga och du får då fram en mängd
olika bilder på svenska flaggor. Tjänsten fungerar dessutom utmärkt om du söker bilder
på en viss person. Du kan prova Google Similar Images här.

Översätt automatiskt

Språktjänster finns det många av. En av de bästa är Nicetranslator som översätter
mellan minst 34 språk. Skriv text på svenska och välj vilka språk du vill översätta till.
Särskilt bra för hälsningsfraser, teknikord och kontroll av grammatik när man skriver på
främmande språk.

Billigt just nu
Bredband för företag sjunker i pris. Från astronomiska nivåer runt 150 000 kronor i
månaden för en 100 Mbit/s-uppkoppling 2002 börjar priserna hos de stora operatörerna
nu gå ner under 10 000-kronorsstrecket. Små operatörer tar ännu mindre betalt.

Länkar
www.reseoraklet.se Få hjälp med att välja semestermål
www.visitvenice.co.uk/venice-tourist.html Köp Venedigs turistkort och gå på toaletten
gratis
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bamse Allt om seriefigurerna i Bamse-tidningarna
www.doodle.com Skapa enkäter på internet enkelt och gratis. Kan även användas för att
boka möten.
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.222934/sa-har-ser-du-om-du-ar-smittad-avsupermasken I alla fall om datorn är smittad
www.yttermera.se/kultur/svenska_spraket/ordsprak.html Man skall inte kasta pil i gummibåt
och andra bra ordspråk

Tips om datoranvändning
Guidad hjälp med HP-produkter
För att få engelsk gudad hjälp med HPs produkter välj
1. www.hp.com/go/bsc.
2. Klicka "Guided troubleshooting" under Resources.
3. Välj produkt

Kom igång med Office 2007
Äntligen! Efter några år finns nu svensk hjälp till flikarna i Office.

Kopiera del av skärmen i Vista
Klicka på Start-knappen och skriv skärmklipp i sökfältet. När programmet startas läggs
en ”dimma” över hela skärmen. Klicka på den lilla nedåtpilen vid knappen Nytt och välj
hur skärmdumpen ska tas, exempelvis Rektangulärt klipp eller Fönsterklipp. Markera
området som ska kopieras och klicka Arkiv, Spara som

Acrobat 8 i Word 2007
Tycker du inte det duger med Words alternativ Spara som PDF utan vill skriva ut pdf-filer
via Acrobat-knappen i Acrobat-menyn ska du dels uppdatera till Acrobat 8.1 (eller
högre), dels skriva ut genom att välja snabb och enkel pdf i pdf-inställningar. Gäller inte
dig som enbart har Acrobat Reader.

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.

