Nyhetsbrev om IT september 2010
Välkommen till september-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.

SISTA DAGARNA! Uppgradera gratis till Office 2010
Om du köpte, installerade och aktiverade Microsoft Office 2007 mellan den 5 mars 2010
och den 30 september 2010 kan du hämta Office 2010 utan extra kostnad här. Installera
och aktivera Office 2007 senast den 30 september 2010 och uppgradera till Office 2010
före den 31 oktober 2010.
Läs gärna vanliga frågor och svar.

PTS granskar Telia efter avbrott
Efter tisdagens stora teleavbrott inleder PTS nu en granskning av Telia-Sonera. Fem
fiberkablar i Bromma grävdes av, vilket gav stora störningar i teletrafiken i Telias nät.
Bland annat var det svårt att ringa till larmnumret 112 och att ringa mellan det fasta och
mobila nätet. Telia-Sonera ska nu rapportera till PTS vad det var som hände, vilka
åtgärder företaget vidtog när avbrottet skedde samt vad företaget kommer att göra för
att det inte ska upprepas.
Enligt Telia hade den byggentreprenör som ledde grävandet inte tagit reda om det fanns
kablar i marken vid grävplatsen, trots att man tillhandahåller sådan information utan
kostnad. De som drabbades var enligt Telia kunder till Telia själva samt till Tele2 och
Com Hem. Reparationsarbetet var avslutat omkring klockan 22 på tisdagskvällen.

Se Steve Ballmer live på IT24
Måndag 4 oktober besöker Microsofts vd och it-legenden Steve Ballmer Stockholm. IT24
livesänder hans framträdande på Chinateatern kl. 9.00 - 10.15.
Steve Ballmer, 54, är vd för Microsoft sedan tio år tillbaka och en av it-världens mest
välkända profiler. Han besöker Stockholm för att prata om Microsofts planer i molnet.

Populära webbsajter sprider skadlig kod
Klicka inte på alla länkar! Mätinstitutet Websense visar att användare löper stora risk när
de besöker populära webbsajter. Värst är sajter med många besökare inriktade på fritid
och rekreation.
Nästan en fjärdedel av alla länkar på porrsidor leder till skadlig kod, och 62 procent av
länkarna på spelsajter. På bloggar och sajter för gratisprogram är siffran 23 procent.
Uppemot 40 procent av alla statusuppdateringar på Facebook har en länk och 10 procent
av dem är antigen skadliga eller innehåller spam, enligt Websense.

Billigt just nu
Office 2010 för studenter kostar 649 kr.

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
https://faceinspace.nasa.gov om du inte åker på rymdfärd personligen kan ditt foto göra
det
http://faktabanken.nu/solsyst/solsystemet.htm håll koll på planeterna och deras månar
www.halsosparet.se vad är din biologiska ålder? Testa i hela Sverige
www.vardguiden.se/Tema/Halsa/Motion-och-rorelse all rörelse räknas, även pausgympan
www.digitaltmuseum.se/info/owners gå på museum hemifrån
www.vetgirig.nu utmana någon på frågesport i ditt favoritområde.
www.thefairtailor.com beställ skjortor efter dina mått och ge sömmerskor i Nepal en bra
arbetsplats
www.svd.se/nyheter/idagsidan/lyckokompassen-pejlar-ditt-inre_5233455.svd är du
lycklig?

Tips om datoranvändning
Dölj nollor i Excel
Klicka på fliken Arkiv (Office 2010), Officeknappen (Office 2007)
1. Klicka på Alternativ, Avancerat.
2. Avmarkera Visa en nolla i celler som har ett nollvärde.
Office 2003:
1. Klicka på Verktyg, Alternativ, Visa).
2. Avmarkera Nollvärden.

Dölj nollor i pivottabeller
1. Högerklicka på pivottabellen och välj Pivottabellalternativ och fliken Layout och
format.
2. Ta bort tecknen i alternativet Visa för tomma celler

Snabbt diagram i Excel
Markera ett område och tryck på tangenten F11.

Återskapa borttagna mail i Outlook 2010
Om du använder Outlook 2010 med ett Exchange-konto kan du återskapa borttagna
objekt, trots att Borttaget har tömts.
1. Gå till mappen som du tog bort objektet från eller mappen Borttaget.
2. Klicka på Återskapa borttagna objekt i gruppen Rensa på fliken Mapp

3.

Klicka på ett objekt och klicka på Återskapa markerade objekt. Varje återskapat
objekt återskapas i den mapp som det togs bort från.

Grafiska rubriker i Word 2010, mer än WordArt
På fliken Start finns en ikon med ett blått A
I menyn finns dels ett antal färdiga val, men även följande undermenyer:





Disposition
Skugga
Reflektion
Ljussken

Ta bort filer utan att de hamnar i papperskorgen
1. Markera en fil.
2. Håll ner skift-tangenten och tryck Delete-tangenten så försvinner filen direkt utan
att passera Papperskorgen.

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.

