Nyhetsbrev om IT mars 2010
Välkommen till mars-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 sökresultat i Kina
Google har hittills i samförstånd med Kinas regering censurerat sökresultat när sökningar
sker via Google.cn. I januari uppdagades att Google (och flera andra företag) attackerats
via internet samt att människorättsaktivister fått sina gmail-konton övervakade från
tredje part. Nu omdirigeras dessa sökningar till Hong Kongs Google.com.hk. Man kan se
vilka tjänster som fungerar här.

Byta webbläsare?
Som ett led i den överenskommelse som tidigare gjorts mellan Microsoft och EU kommer
alla Windows-användare (Windows XP, Windows Vista eller Windows 7) med Internet
Explorer som standardwebbläsare automatiskt att få upp en dialogruta, under perioden
mars-maj 2010, där de får möjligheten att välja sin standardwebbläsare. Via Windows
Update görs en kontroll för att se om Internet Explorer är inställd som
standardwebbläsare. Om så är fallet, sker följande: En genväg till uppdateringen Val av
webbläsare läggs till på skrivbordet. På Windows 7-datorer kommer Internet Explorerikonen att tas bort från Aktivitetsfältet. Fönstret Information om webbläsare öppnas.
Klicka på OK för att fortsätta. Fönstret Välj webbläsare öppnas så att du kan installera
eller läsa mer om andra webbläsare. Behåll den du vill ha eller installera en till. Välj en av
dem som standardläsare. Följande webbläsare visas i dialogrutan: Internet Explorer,
Firefox, Safari, Google chrome och Opera (fler finns via högerpil). En jämförelse finns
här.

Nya språkverktyg för Windows och Office
I samband med att UNESCO firar Internationella modersmålsdagen 2010, erbjuder
Microsoft 59 nya språkverktyg som kan laddas ner kostnadsfritt till Windows och
Office. Detta för att ge ett litet bidrag till arbetet med att stärka och bibehålla lokala
minoritetsspråk och -kulturer runt om i världen. Här ingår bland annat språkstöd för
nynorsk, isländska, maori, afrikaans, kiswahili och zulu. Dock inte Engelska.

Support på gamla Windows upphör
Supporten upphör för Vista RTM, Windows XP SP2 och Windows 2000 Den 13 april
upphör supporten för Windows Vista utan Service Pack. Den 13 juli upphör den för
Windows 2000 (server och klient) och Windows XP SP2. Efter dessa datum skickas inga
säkerhetsuppdateringar ut för produkterna. Se till att uppdatera med senaste Service
Pack.

.se-domäner blir dyrare
Från och med 1 april 2010 höjer .SE Direkt avgifterna med 25 kronor (inkl moms) för
både nyregistrerade och befintliga domännamn. Årsavgift för befintlig domän blir 200 kr
inkl moms. Ditt webbhotell kan ha andra avgifter för ditt namn. SE Direkt hanterar alla
.se-domäner via Domänhanteraren (ser till att alla domännamn med .se kommer till rätt

sida när du skriver in något i webbläsarens adressfält). Har du inga problem med
domännamnet behöver du inte göra någonting alls.

WebsiteSpark
Webbutvecklare som behöver programvara kan få det via WebsiteSpark. Kostar $100,
betalas efter tre år. Fler sätt att få tillgång till billig programvara finns här.

ES Systemteknik AB ger mer säkerhet åt våra kunder
Våra kunder uppskattar tjänsten Säkerhetskopiering via internet. För ytterligare
säkerhet kan man nu beställa och/eller uppgradera F-Secure hos oss.

Billigt just nu
Klicka inte på allt och spara massor av pengar! Strunta i alla mail som erbjuder snabba
pengar. Nigeriabreven har blivit automatöversatta Afghanistan-brev. Och heter
Partnersamarbete. Gå inte på det utan släng mailen direkt. Sajterna livsprognos.se och
testparadis.se blåser besökarna på pengar (298 kr). Det slår nu
Konsumentombudsmannen fast. Undvik även "Hittadirekt.se". De erbjuder tre olika
sökmotor/googletjänster till kanonpriser under en prova-på-period. Nappar man på det
och betalar de tre fakturorna om 33 kr + moms är man enligt den lilla texten man gärna
missar på baksidan av fakturan, bunden till nya avtalsperioder till ordinarie priser om
man inte skriftligen per post avsäger sig detta inom två veckor. I detta fall 9700 kr +
moms.

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.synonymer.se söker på svenska
http://ordbok.nada.kth.se vad heter det på norska och danska? Tvärslå söker på våra
nordiska grannspråk.
www.wordforword.se/tips.htm översikt över de vanligaste fel vi svenskar gör på engelska
www.sprakradet.se/1872 språklagen som säger att vi ska använda svenska. Fem
nationella minoritetsspråk är definierade.
www.tulpanguiden.se för oss som ser fram emot våren
www.getpersonas.com/en-US för oss som klär Firefox i vårskrud
www.vackertvader.se bra vädersajt med vägkameror och mycket annat
www.sj.se/idrottsresor rabatt fr.o.m. 26 mars för idrottare
www.kki.likes.fi/pages/UserFiles/File/Materiaalit/finska_man.pdf inspirerande guide med
nya infallsvinklar. T.ex. simning med bastu mellan olika simsätt.
www.wwf.se/v/klimat/earth-hour/1196404-earth-hour-2010-startsida Earth Hour 2010
upprepa succén från förra året.
www.nattyware.com/pixie.php visar exakt vilken färg som används på skärmen
www.letssingit.com sångtexter, främst på engelska
http://sweden.theshoppingassistant.com/index.php?id=7&L=4&type=99 vad gäller när
du handlar på utländska sajter?
www.svd.se/mathalsa/mathalsa/experterna/mat i vilka rätter ska potatisen sköljas?

http://static.lokaldelen.se/static/sv_SE/om-lokaldelen/Deckarkampen.html interaktiv
deckare

Tips om datoranvändning
Snabbaste sättet att kopiera all text till ett nytt dokument
Behöver du kopiera all text i ett Word-dokument till ett nytt dokument går det väldigt
snabbt att hålla ner CTRL-knappen och trycka A, C, N, V (lägg till S för att spara det).
Du kan också ta det befintliga dokumentet och spara under ett annat namn.

Stäng av datorn
Låt Stäng av verkligen stänga av datorn.
1. Öppna Kontrollpanelen, (Maskinvara och Ljud,) Energialternativ, Förändra
strömbrytarnas funktion.
2. Välj att strömbrytaren ska stänga av datorn.

Starta ett program
Starta programmen i Snabbstartfältet (till höger om Startknappen) genom att trycka
Windows-tangenten och en siffra. Programmen är numrerade från ett från vänster.

Avbryt dialogrutan
ESC är fortfarande favoritknappen för att avbryta oönskade dialogrutor eller svara Avbryt
på en fråga. Och Enter enklast för OK.

Radbrytning i Word
Bestäm över radbrytningen i text med
•
•
•

Ctrl+Skift+Blanksteg för hårt mellanslag (t.ex. hålla ihop telefonnummer och inte
radbryta mitt i).
Ctrl+Skift+Bindestreck för hårt bindestreck (t.ex. i namn eller telefonnummer
och inte radbryta mitt i).
Skift+Enter för att byta rad tidigare än Word vill.

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.

