Julbrev om IT 2009
Välkommen till julbrevet från ES Systemteknik AB med nyheter om IT. Här finns
julstämning att inspireras av. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare! Se längst ner i detta brev
hur man påbörjar eller avslutar en prenumeration.

Ge bort ris
Svara på frågor så ger sponsorerna riskorn till behövande människor. 10 riskorn är inte
mycket, men hittills har de gett bort 71 miljarder riskorn. Geografiska frågor roade mig
och gav 200 riskorn åt FNs matprogram.

Rim till julklappar
Färdiga julklappsrim

Tips om mat
Händiga små tips om mat.

Listor
Inte stämmer de här listorna, nog kan vi göra bättre själva när vi sitter runt matbordet.

Vädret
Nog har vi tittat på www.yr.no och här får vi se hur det egentligen går till att skapa en
prognos.

Ska du åka skidor eller bara gå?
Se spårstatus eller hitta stigar. Eller inspireras av Yann Arthrys-Bertrands vackra
miljöfilm

Järnvägar
Hitta resor mellan små och stora orter i Sverige och hela Europa

Mina vänner och wienerbröd
En vuxen variant av barndomens Mina vänner-bok eller wienerbröd i tyg?

Julbocken
Kommer bocken att brännas ner eller inte? Bocken twittrar på både engelska och
svenska, läs de rafflande och sorgliga kommentarerna om hans lillebror.

Tackfilm
Gör en egen överraskande tackfilm.

Snabbt bredband?
Se grafiskt vilken hastighet ditt bredband har.

Billigt just nu
Spam och falska fakturor får du gratis hur mycket som helst. Anmäl Spam här och betala
inte för falsk vaccination. Microsoft har inte skickat ut "Critical Security Update" med
uppmaning att ladda ner bifogad fil, de skickar ALDRIG ut en fil att ladda ner.

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.

Tips om datoranvändning
Notisar på skrivbordet
Klicka Start och i sökrutan skriv Fästisar
eller Klicka Start, Alla program, Tillbehör, Fästisar

Kortkommandon i Outlook
CTRL + N Skapa nytt meddelande om du är i eposten, ny händelse om du är i kalendern
etc.
CTRL + F Vidarebefordra meddelandet
CTRL+Z eller ALT+BACKSTEG Ångra
CTRL + SKIFT + M skapa nytt meddelande oavsett vilken mapp du är i
CTRL + SKIFT + A skapa ny händelse oavsett vilken mapp du är i

Låt den bärbara datorn varna när batterinivån är låg
1. Klicka på Start, Kontrollpanelen och välj Maskinvara och ljud, Ljud. (har du
Klassisk vy heter det Ljud eller Ljud och ljudenheter).
2. Välj fliken Ljud och gå ned till Programhändelser.
3. Välj Larm för låg energinivå. Markera och klicka på Bläddra. I listan över ljud finns
Windows - låg energinivå.wav. Välj det eller ta ett annat.

Vilka användarnamn använder du?
Kontrollera på http://namechk.com/

till sist…

God Jul
och
Gott Nytt År
från Annika Eriksson

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.

