Nyhetsbrev om IT januari 2010
Välkommen till januari-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.

Google slutar censurera internet i Kina?
Google anklagade 12 januari i sin blogg kinesiska myndigheter för tre mycket allvarliga
brott: En cyberattack som utfördes i mitten av december mot Google och ett tjugotal
andra företag, även Adobe drabbades. För det andra säger sig Google ha bevis på att ett
av huvudmålen med attacken mot Google var att komma åt Gmail-konton som används
av kinesiska människorättsaktivister. De kinesiska hackarna inte lyckades helt. För det
tredje har Google konstaterat att dussintals e-postkonton som används av
människoaktivister i USA, Kina och Europa löpande har blivit lästa av tredje part.
Inloggningsuppgifterna till dessa konton ska inte ha hämtats från Google utan via phising
eller elak programvara på användarnas datorer.
Google slutar nu att censurera sökresultaten i Kina. Google uppger att man kommer att
stå fast vid sitt beslut även om det betyder att företaget måste lägga ned sin verksamhet
i Kina.

Datamässa i Göteborg och Stockholm
20-21 januari arrangeras årets största datamässa i Göteborg och 16-17 februari i
Stockholm. Mässorna inriktar sig på IT, internet och säkerhet. Kostnadsfritt inträde, skriv
ut biljetten till Göteborg eller Stockholm här.

Uppdatera Flash om du har XP
Microsoft bekräftar att Flash version 6 som levereras med Windows XP är full med buggar
och därför uppmanar man användarna att uppgradera till version 10.0.42.34 som nu
finns ute. XP-användare som regelbundet har uppdaterat Flash Player på sin dator har
inget att oroa sig över. Se vilken version du använder på Adobes sida.

Uppdatering till Windows 7 och datorproblem
Allt fler uppdaterar till Windows 7. Här finns information om hur man löser eventuella fel
som uppstår. Och råd angående nya funktioner. Behöver du gå in i BIOS läs här. Och
hjälp om DLL-filer finns här.

En bärbar dator för 700 kr till Afrika
Barn i utvecklingsländer behöver en enkel och billig dator för tillgång till internet. Nu har
amerikanska Cherrypal släppt en laptop som kostar endast 99 dollar i USA (cirka 720
kronor). Cherrypal Africa har en färgskärm på sju tum och en processor på 400
megahertz. Arbetsminnet är på 256 megabyte och hårddisken består av en flashdisk på

två gigabyte. Operativsystemet är Microsofts Windows CE. Enligt Cherrypal är datorn
långsam men duger gott och väl för att surfa på internet.

Billigt just nu
HP jobbar hårt på att bli vår vän, här är en gratis handledning till det engelska
telefonsamtalet.

Säker och snabb säkerhetskopiering
En säker, enkel och smidig lösning är backup via internet. Ett litet program installeras på
datorn och regelbundet (du väljer hur ofta) kopieras viktiga data (du väljer vilka) via
internet till en väl skyddad server på internet. Denna backup-lösning är helt automatisk
och krypterad. Du riskerar inte att missa säkerhetskopiering av viktig data. Inget mer
flyttande av band/DVD eller externa hårddiskar. Vi hjälper dig igång.

Länkar
www.flickr.com/photos/sifter/tags/monalisa/ när du tröttnat på datorn kan du bygga
Mona Lisa av delarna
www.idg.se/2.1085/1.281538 vem ska få nöjet att kopiera dina digitala foton till papper?
www.alecta.se/Om-Alecta/Halsa/Trotthet/Testa-din-vakenhet/ se om du är vaken ikväll
www.euroskate2010.eu/ EM i konståkning för dig som är vaken på kvällarna
www.hitta.se/LargeMap.aspx?gatubild&gvX=6638892&gvY=1602277&gvH=156.8&toolba
rs= flytta och vrid gubben för att se hur det ser ut i Uppsala och andra ställen.

Tips om datoranvändning
Snabbstartfältet i Office 2007
Lägg till knappar i snabbstartfältet (Snabbåtkomst) uppe till höger om Office-knappen på
följande olika sätt:
•
•
•

Klicka på nedåtpilen till höger om ikonerna och klicka på de du vill ha, t.ex.
Förhandsgranska och snabbutskrift
Klicka på nedåtpilen till höger om ikonerna och klicka Fler kommandon, Anpassa
Högerklicka på den ikon i menyerna som du vill ha och klicka Lägg till i
verktygsfältet Snabbåtkomst

Sortera ikonerna via Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst. Du når den genom att
högerklicka på en ikon eller klicka på nedåtpilen till höger om snabbstartfältet och klicka
Fler kommandon, Anpassa. I högra delen kan du sortera eller byta ikoner.

Spara PowerPoint till andra
För att distribuera en presentation i PowerPoint klicka på Office-knappen, Publicera och
Paketera för CD.
Spara filen med ändelsen .pps eller .ppsx för att presentationen ska visas direkt.

Annorlunda sidfot på sista sidan i Word
För att få filnamnet på sista sidan i dokumentet ska du skriva följande fält i sidfoten:
{ IF { PAGE } = { NUMPAGES } { FILENAME \p} }
För att få texten ”Fortsättning…” på alla sidor utom sista ska du skriva följande fält i
sidfoten:
{ IF { PAGE } < { NUMPAGES } ”Fortsättning…” }
OBS! Alla klamrar ska skrivas via CTRL +F9, inte som vanliga tecken.

Svara och skicka snabbt i Outlook
CTRL + R = svara (Reply)
ALT + C = skicka

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
prenumerera på Nyhetsbrevet om IT här eller sluta här.

