Nyhetsbrev om IT maj 2010
Välkommen till maj-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.

McAfees dundertabbe slog ut Windows XP
Onsdagen 28 april gjorde antivirusprogrammet McAfee misstaget att klassa en viktig systemfil i
Windows XP som skadlig (svchost.exe som används av Windows för att hantera program). Följden
är att 800 000 personer världen över inte kan köra sina XP-datorer med servicepack 3 installerat. I
Sverige har tusentals drabbats. Bland annat Systembolaget som fick stänga butiker och Telia som
fick 15 000 av sina 34 000 datorer i Norden utslagna.
– Det finns färdiga programfixar som man måste ta dator för dator. Det krångligaste är när
datorerna tappar kontakten med nätverket, för då kan du inte göra något centralt, säger Hans G
Larsson, pressansvarig på Telia.
Problemet är att buggen får de drabbade datorerna att starta om, eller stänga av sig, vilket gör
nedladdning av McAfees fix svårare och arbetet med att få igång datorerna igen mycket
tidskrävande. McAfee har publicerat en lösning och även andra antivirusföretag har lösningar.
McAfee kompenserar kunder här.

Falska antivirusprogram
Google har analyserat 240 miljoner webbsidor och hittat fler än 11 000 domäner som används för
att distribuera falska antivirusprogram. Kategorin står för 15 procent av all skadlig kod på nätet.
Falska antivirusprogram meddelar användaren att datorn blivit infekterad och försöker förmå
denne att köpa antivirusprogram som ser legitima ut, men som inte fungerar eller som ställer till
skada. Nu svartlistas webbsidor med denna typ av kod.

När kommer Office 2010?
27 april kan volymlicenskunder med Software Assurance (SA) ladda ner engelska RTM versioner
från Volume License Service Center (VLSC).
1 maj kan volymlicenskunder utan SA köpa nya Office, SharePoint, Visio och Project.
12 maj sker global lanseringen av våg 2010.
I juli finns svensk Office 2010 tillgängligt för konsumenter.
Har du köpt och aktiverat Office 2007 mellan 5 mars 2010 och den 30 september 2010 så kan du
utan extra kostnad hämta Office 2010. Läs mer här.

Ett chips i handen öppnar alla dörrar
Kristoffer Sjöberg, utvecklare på Episerver, opererade in ett rfid-chips i handen. Chipset ersätter
fyra av mina passerkort. Det funkar både på jobbet och hemma i tvättstugan, garaget och
förrådet, utan problem, säger Kristoffer. Det är en biokompatibel glaskapsel som är 2 x 12
millimeter, det vill säga litet större än ett riskorn. Nästa idé är att koppla upp sig på SLs Accesskort
och susa runt i kollektivtrafiken och genom spärrarna med biljetten inuti handen.

ES Systemteknik AB ger mer kunskap åt våra kunder
För att underlätta kunskapsinhämtning för våra kunder har vi inlett ett samarbete med Bokus. Inte
bara facklitteratur utan hela sortimentet finns.

Billigt just nu
En ny liten färglaserskrivare är nästan billigare än att köpa toner till den nuvarande skrivaren.
Kontrollera dock om den nya skrivaren innehåller fulla toner (5 000 sidor) eller en mindre variant
(2 000 sidor).

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
http://googlad.nu hur många googlar dig?
www.svd.se/mathalsa/mathalsa/smygtrana-medan-du-jobbar_4545139.svd Smygträna
www.livet.se/ord ordspråk
http://www.radron.se grundliga tester av produkter
http://testfakta.se/ ganska grundliga tester
www.smartson.se/index.html enklare tester men många i antal
www.bellme.se säljer en sak per dag till bra pris
www.ving.se/erbjudanden/happy-hour billiga resor säljs fredag eftermiddag
www.nordsjoidedesign.se testa vilken inredningstyp du är
www.alcro.se/inomhus.aspx välj färger som passar ihop
www.flugger.se/Goer-det-selv.aspx hur mycket färg går åt?
www.colorama.se/Default.aspx?CMSLanguageID=7&ArticleID=2293 vilka färgtyper finns?

Tips om datoranvändning
Släng det!
DELETE lägger det i papperskorgen så du kan komma åt det igen om det skulle behövas.
SKIFT+DELETE raderar det så det inte kan återskapas. Gäller både i Utforskaren och Outlook.
BACKSTEG (ovanför ENTER) betyder fortfarande backa ett steg i Utforskaren och webbläsaren.
För att spara ett mail men ta bort bilagan:
Öppna mailet, högerklicka på bilagan och välj Ta bort.
Skickar du mail, får svar, svarar osv. skapas vad Outlook 2010 kallar en konversation. Outlook
2010 kan sortera mail tillhörande en konversation samt rensa bort gamla mail i en konversation.
Arkiv, Alternativ, Mail, Konversation.

Spara epostadresser
I ett mail kan du högerklicka på mailadressen och välja Lägg till i Outlook-kontakter. Då sparas
den och du enkelt använda den igen. Mer Outlook-hjälp finns här.

Google sök-verktygsfält är installerat men syns inte
Steg 1: Aktivera tillägg i Internet Explorer

1. Klicka på menyn Verktyg i Internet Explorer, välj Hantera tillägg.
2. Klicka på Aktivera eller inaktivera tillägg eller välj Visa Alla tillägg.
3. Om Google Toolbar, Google Toolbar Helper eller Google Toolbar Notifier BHO är
inaktiverade markerar du varje tillägg och klickar på alternativknappen Aktivera.
4. Klicka på OK.
Steg 2: Aktivera Google Verktygsfält i menyn Visa
1. Klicka på menyn Visa i Internet Explorer, Välj Verktygsfält, Välj Google Toolbar.
Steg 3: Återställ inställningarna i Internet Explorer
1. Klicka på menyn Verktyg i Internet Explorer, Välj Internetalternativ, På fliken
Avancerat klickar du på Återställ.
För Firefox finns informationen här.

Googles verktygsfält: Översätt
När du för muspekaren över ett ord på en webbsida översätts ordet av funktionen Översätt.
Aktivera eller inaktivera funktionen Översätt:
1.
2.
3.
4.

Klicka på skiftnyckelsikonen i Google Verktygsfält.
På fliken Verktyg markerar (eller avmarkerar) du kryssrutan Översätt.
Klicka på länken Redigera om du vill välja språk för översättning.
Klicka på Spara.

Klicka på knappen Översätt om du vill översätta sidor.

Windows 7 skrivbord och ikoner på Aktivitetsfältet
Knappen Visa Skrivbordet är borta. I stället finns knappen Aero Peek till höger om klockan. Klicka
som vanligt, eller håll bara pekaren över.
Ikonerna i Aktivitetsfältet kan enkelt flyttas runt till de positioner du vill att de ska ha. Bara klicka
och dra. Starta programmen med Windowsknappen och en siffra.
Klicka på ikonerna på Aktivitetsfältet:
SKIFT + klicka (alternativt klicka med mushjulet) för att starta en ny instans av programmet i ett
nytt fönster.
CTRL + SKIFT + klicka startar ett program som administratör.
SKIFT + högerklicka för att visa samma meny som i Windows XP och Windows Vista.
CTRL + klicka för att gå stegvis mellan olika fönster öppna i samma program.
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.

