Nyhetsbrev om IT september 2009
Välkommen till september-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.

F-Secure erbjuder sina kunder gratis uppdatering
Fick du ett mail med rubrik ” F-Secure Internet Security 2010: Uppgradera GRATIS till den nya
versionen!” ? Den innehöll en felaktig nedladdningslänk till F-Secure Internet Security 2010. Den
korrekta nedladdningslänken är http://download.f-secure.com/estore/fs2010.exe F-Secure Internet
Security 2010 anses vara bättre, snabbare och ta mindre kraft från datorn (har vi hört det förut?) och
de installationer vi gjort visar att det stämmer.

Så lurade Katrineholm fakturabluffarna
Kontrollera fakturor och telefonkataloger hos Svensk Handel för att se om de räknas som
bluffakturor. Katrineholm sorterar bort fakturorna redan när de scannas och innan de kommer in
i ekonomisystemet.

Nätets prisagenter stämmer inte
Sajter som jämför priser tar inte alltid fram det lägsta priset. Prisjakt och Pricerunner vinner PC för
Allas jämförelse.

Produktnycklar
Hitta produktnycklar till dina program med System Info. Ett program som visar mer information om din dator
än en vanlig människa någonsin kan behöva. Kör programmet SIW (behöver inte installeras) och klicka
Software | Licenses. Om du behöver ominstallera ett program är produktnycklarna nödvändiga.

Billigt just nu
Har du tidigare använt FrontPage eller annan programvara för att bygga hemsidor kan du istället
använda SharePoint Designer. Det är en efterföljare som är gratis, ladda ner här.

Länkar
www.gustavianum.uu.se/node152 Titta in i det Augsburgska konstskåpet
www.resrobot.se Se olika kommunala resvägar
www.idg.se/2.1085/1.156504/88-snygga-bakgrundsbilder-med-ratta-vista-stuket Vackra bakgrundsbilder när
du vill komma ut i naturen
www.noteflight.com Gratis program för att skriva noter. 22 september ska bidragen vara inne
till Melodifestivalen.
www.wordle.net Skapa ett vackert ordmoln av en text. Snygg försättssida?

Tips om datoranvändning

Snygga till inklistrad text från webben
När du klistrat in webbtext med radbrytningar efter varje rad kan du antingen
1. Använd Autoformat: I Word 2007 lägg till en knapp i Snabbåtkomst högst upp via knappen längst till höger,
Fler kommandon, Anpassa, klicka nedåt pil och Välj kommandon som inte finns i menyfliksområdet, klicka på
Autoformatera och Lägg till, OK. Nu har du en knapp för att Autoformatera. (Word 2003 Format, Autoformat)
2. Söka och ersätta radbrytningar med
1. Ctrl+H för att öppna Sök och Ersätt
2. I Sök efter skriv ^l^l (gemena L) och i Ersätt med skriv ^p. Klicka Ersätt alla för att ersätta två
radbrytningar med ett stycketecken efter varje stycke.
3. I Sök efter skriv ^l (gemena L) och i Ersätt med skriv ett blanktecken (mellanslag). Klicka Ersätt alla för
att snygga till texten.

Långa tal i Excel bli exponenter
Formatera dem som tal istället för formatet allmänt

Dölj Office 2007s verktygsfält
Dubbelklicka på verktygsfältet för att bara se fliknamnen. Klicka för att se knapparna tillfälligtvis
och dubbelklicka för att ta fram dem permanent.

Ändra Vistas röda avstängningsknapp från viloläge till stäng av
1. Klicka Kontrollpanelen, Energialternativ eller Bärbar dator, Ändra batteriinställningar.
2. Klicka Ändra datorinställningar för Viloläge, Ändra avancerade inställningar
3. Gå till Strömbrytare och lock, Startmenyns strömbrytare. Ändra till Stäng av.

Kortkommandon i PowerPoint
Om du skickar en PowerPoint-presentation som ska köras automatiskt döp om den till *.ppsx (*.pps i
Office 2003). När du visar en presentation är dessa kommandon bra:
CTRL+P penna
CTRL+U normalt
CTRL+A pil
CTRL+M dölj anteckningar

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.

