Nyhetsbrev om IT november 2009
Välkommen till november-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.

Stämmer Telepriskollen?
PTS (Post- och Telestyrelsen) sammanställer priser för telefoni och bredband på
Telepriskollen. Vissa uppgifter har inte varit uppdaterade utan felaktiga priser har visats.
Sedan tre veckor tillbaka uppdateras alla priser för att på ett rättvist sätt visa användare
vad telefoni och internet kostar på olika platser i Sverige för olika leverantörer.

HP köper 3Com för 2,7 miljarder dollar
Uppköpet gör HP till den näst största nätverksleverantören i världen. 3Com är en stor
leverantör av nätverkslösningar. Företaget grundades av Robert Metcalfe, mannen som
uppfann ethernet. Uppköpet gör HP till en helhetsleverantör av datorer och
nätverkslösningar till framförallt företag. Affären som beräknas gå igenom under det
första halvåret 2010 ger HP en stark ställning i konkurrensen mot Cisco. Affären mellan
HP och 3Com är det första uppköpet för HP sedan företaget köpte EDS i fjol för 13,9
miljarder dollar.

Inga mer statliga stödpengar till bredband.
"Stödpolitiken har gjort sitt", säger infrastrukturminister Åsa Torstensson. Målet är att 90
procent av de svenska hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband med
hastigheten 100 Mbit/s år 2020. Delmålet är satt till 40 procent 2015. För hushållen
handlar det om att ha en "fungerande vardag" och även kunna delta i samhällsdebatten.
För företag är bredband helt nödvändigt, utgångspunkten är att tjänsterna tillhandahålls
av marknaden. Statens ansvar tar vid där marknaden misslyckas, säger Åsa Torstensson.

Samma micro-usb-laddare till alla mobiler
Mobilbranschens organisation GSMA försöker förmå telefontillverkarna att enas kring
gränssnittet micro-usb för mobilladdare. Målet är att de flesta telefoner levereras med
gränssnittet senast den 1 januari 2012 och det är inom räckhåll. Samma laddare
fungerar på alla telefoner. Bland de leverantörer som ligger i framkanten med
övergången till micro-usb finns flera som bygger på Windows, däribland Sony Ericssons
X2, flera av Samsungs Omnia-modeller, HTC Touch HD2 och Toshibas TG01 och TG0.
Behåll laddaren när du byter telefon och vi sparar 50 000 ton laddare per år. Dessutom
kan du låna kompisens laddare utan problem. Micro-usb används idag även till MP3spelare och andra enheter man kopplar in i en USB-port på datorn.

Billigt just nu
Tvättbara tangentbord, istället för att köpa nytt när ditt ordinarie blivit dammigt eller du
spillt våffelsmet över det.

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
www.raddajulen.nu/ en Aladdin-choklad ska bort, men vilken tycker du måste vara kvar?
www.matteboken.se/ se Christer Fuglesang räkna kändismatte
www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html vad gör de uppe i rymden just nu?
http://news.office-watch.com/t/n.aspx?a=1329 och hur läser astronauterna mail?
www.tjuvlyssnat.se/ se vilka lustigheter folk säger
www.argalappen.se/ se vad andra retar sig på
http://twitter.com/polisen_uppsala polisen twittrar om vad som sker i Uppland
www.google.org/flutrends/intl/sv/se/ influensastatistik för Sverige
www.esperanto.se/kiosken/ hitta tidningar i hela världen
http://fastflip.googlelabs.com/ sök information i många amerikanska tidningar samtidigt
www.bokuskalender.se/ vinn en bok i jul
http://blankettbanken.se/ gratis blanketter för arbete och fritid

Tips om datoranvändning
Filnamnet i sidhuvudet i Word
I Word 2003 välj Visa, Sidhuvud/sidfot och klicka i Autotext och "Filnamn och sökväg"
I Word 2007 Klicka där du vill infoga filnamn och sökväg. Klicka på Infoga och
Snabbdelar i gruppen Text. Klicka på Fält. Klicka på det du vill infoga i rutan Kategorier. I
detta fall Dokumentinformation och välj FileName. Vill du ha sökvägen finns en ruta till
höger att markera.

Visa skrivbordet
Windows-knappen + bokstaven M minimerar alla öppna fönster och visar skrivbordet.
Om ikonen försvunnit från snabbstartfältet i Vista tar du fram den igen:
1. Starta Utforskaren och se till att visa dolda filer (ALT+v, Mappalternativ, Visning,
Visa dolda filer, mappar och enheter)
2. Navigera till: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\
Internet Explorer\Quick Launch
3. Kopiera genvägen genom att högerklicka -> Kopiera
4. Leta upp din profil: C:\Users\<ditt namn>\AppData\Roaming\Microsoft\
Internet Explorer\Quick Launch
5. Klistra in genom att högerklicka -> Klistra in
6. Visa skrivbordet skall åter synas i din snabbstart
Mer hjälp finns här

Utskrift av en del av kalkylen i Excel
För att bara skriva ut en viss del av en kalkyl kan du markera området och definiera det
som utskriftsområde. När du skriver ut skrivs bara utskriftsområdet ut (om du inte anger
annat).
Excel 2003: Arkiv, Utskriftsområde, Ange utskriftsområde.
Excel 2007: fliken Sidlayout, knappen Utskriftsområde

Kopiera varannan rad i Excel
Har du en lång lista i Excel och vill kopiera vartannat värde i en kolumn till en ny kolumn
används denna formel i den nya kolumnen. Observera att bokstaven D innebär att
kolumnen D kopieras, formeln kan ändras för att passa din kalkyl.
=INDIREKT("D"&(RAD()*2))

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.

