Nyhetsbrev om IT oktober 2009
Välkommen till oktober-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 7
22 oktober laserades Microsofts nya operativsystem Windows 7. Innan du uppgraderar
datorn till Windows 7 se till att du har installerat alla uppdateringar och testa om datorn
klarar Windows 7. Jag har använt det i några veckor redan och ja, det startar snabbare,
nej jag har inte haft några program som hängt sig vilket hände tidigare. Mer information
om säkerhet m.m. finns här. Roliga finesser jag använder mig av är:





Peka på ikoner i Aktivitetsfältet och se en miniatyr av alla öppna fönster.
Dra ett fönster till ena sidan av skärmen för att fylla den halvan och dra det andra
fönstret till andra sidan av skärmen för att fylla den delen. Nu har jag två lika
stora fönster bredvid varandra. Enklare än andra varianter.
Dra i namnlisten på ett fönster mot toppen av skärmen och det blir maximerat.
Dra ner namnlisten för att förminska fönstret.
Skaka i namnlisten på ett fönster och alla andra fönster minimeras. Skaka igen
för att se alla fönster igen.

"Din dator har virus, vill du ta bort det?"
Falska antivirusprogram kan visa meddelanden i pop-uppfönster när du besöker en
hemsida. Därefter börjar programmet ”söka igenom” datorn och hitta åtskilliga
säkerhetshot som måste åtgärdas. Genomsökningen är gratis, men för att rensa bort den
skadliga koden måste kreditkortet fram. Men programmen är inte riktiga
antivirusprogram, även om de heter saker som XP Antivirus 2010, Mac Sweeper och
Nortel Internet Security. Läs mer här.

Trygg e-handel
För att underlätta för konsumenter finns Trygg e-handel som är en kvalitetsstämpel från
Svensk Distanshandel. E-handlare påvisar att med loggan Trygg e-handel ökar
omsättningen på e-butiken. E-handel är större än någonsin och Posten har bra
grundinformation. Två bra sajter för e-handlare finns här och här.

Billigt just nu
Tänk igenom hur mycket ramar, fetstil och länkar du vill ha på internet och i
telefonkataloger, och i var du vill synas. För nu börjar telefonkatalogförsäljarna ringa
igen och den förberedde kan spara mycket pengar. Vill du veta hur många träffar en
hemsida har kan du kontrollera det via KIA-index, bra att göra samtidigt som försäljaren
talar om hur många träffar sajten har.

Hyr SharePoint av oss!
Behöver du ett intranät för att dela information och filer? Microsoft SharePoint ökar
effektiviteten via ett lätt sätt att dela med sig av dokument och filer och samarbeta i
projekt. Alla kan nå SharePoint oavsett var man är bara man har tillgång till internet.
Microsoft SharePoint är en programvara man kan hyra till ett bra pris. Du får gärna logga
in på vår demonstrations-SharePoint och prova. Kontakta Annika Eriksson för mer
information.

Länkar
http://digital-photography-school.com Inspireras att ta bra fotografier, kanske till
julkortet?
http://wwwm.prv.se/NAMTWeb/list2.jsp Vill du inte heta Drakrot finns andra nybildade
efternamn att välja bland.
www.tidsbalans.nu En gratis e-kurs för att ge nya synvinklar på hur du hanterar din tid.
http://www.printwhatyoulike.com/ Välj vad du vill skriva ut från internet, t.ex. markera
ett område utan reklam och skriv ut det.
http://www.krisinformation.se/web/StartPage____31105.aspx Allt du behöver veta om
Fågelinfluensan
www.lul.se/default____13323.aspx Allt du behöver veta om Fågelinfluensan i Uppland
www.rotavdrag.se/About.asp Allt du behöver veta om rotavdrag
www.skatteverket.se/servicetjanster/skatteutrakning.4.18e1b10334ebe8bc80001950.ht
ml Räkna ut vilken skatt du behöver betala för 2009, bra att veta i samband med ROTavdrag

Tips om datoranvändning
Ta bort dubbletter i Excel
Följ denna film för att se hur man enkelt blir av med dubbletter. Använd ljud för här
klickas det snabbt. I Office-programmen finns alla menyer och knappar på samma plats
oavsett språk så filmen fungerar utmärkt för svensk Excel. Olika tillvägagångssätt för
Excel 2007 och tidigare versioner visas.

Autofyll i Excel
När du fyllt i ett värde/formel (eller annat) i en cell och vill kopiera det nedåt kan du dra i
det lilla svarta plus-tecknet nere i högra cellhörnet. Har du många rader och vill kopiera
cellen hela vägen för alla rader ska du dubbelklicka på plustecknet.

Mappa en enhet
För att få en bokstav i Utforskaren att peka på en mapp du ofta använder:





Starta utforskaren och klicka på Verktyg, Anslut nätverksenhet i menyraden
(om inte det syns så tryck till på ALT-tangenten)
Välj vilken enhetsbokstav du vill ska visas för utdelningen
Skriv in sökvägen till mappen eller bläddra fram till den
Välj om du vill ansluta till denna utdelning automatiskt vid omstart

Nu ser du mappen som en bokstav i Utforskaren och Den här datorn.

Gå dit du var tidigare i Word
Hoppa dit du nyligen var via SKIFT + F5 för att placera markören där den befann sig
förra gången. Fungerar medan du arbetar med ett dokument och även om du stängt
Word och senare öppnar dokumentet igen.

Word-råd
En bra Word-blogg finns här. Lena har fått Microsofts finaste utmärkelse för sina Wordkunskaper. Får du problem med danska är det bra att veta att tastatur är tangentbord
och skabeloner är mallar. En förenklad engelsk variant av bloggen finns här

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.

