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.

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.

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 XPdatorer 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.

Nyhetsbrev om IT augusti 2010
Välkommen till augusti-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.

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.
Störst förändring har skett i Outlook som nu har samma menysystem som övriga
program. Excel har miniatyrdiagram för att snabbt se trender och Word har bra möjlighet
att låta flera arbeta i samma dokument samtidigt. Tekniska förändringar finns här och
bra information om hur man arbetar med Office 2010 finns här.

Office på internet
Office Web Apps är enkla onlineversioner av Microsoft Word, Excel, PowerPoint och
OneNote. De gör det lätt att komma åt, visa och redigera dokument direkt i webbläsaren.
Microsoft demonstrerade Office Web Apps i Firefox för att visa oberoendet av webbläsare.
Dokument kan sparas på internet och man kan dela dokument med varandra.
Bildhanteringen är lätt i Word.

Skicka stora filer
För att skicka filer som är för stora för mail-program kan man använda Sprend.

Dags för sociala medier?
Nu eller aldrig är det dags för ditt företag att satsa på social medier, eller? SJ svarar
direkt på frågor här, Posten pratar e-handel. En bra utgångspunkt finns här. Tekniksajten
Lilla Gumman är en tekniksajt med kopplingar till Facebook, Twitter, Youtube och RSS.
Sajten bygger på sociala mediers grundtanke: att dela med sig.

Billigt just nu
iPhone-appar som väcker dig när du somnat på bussen och andra nödvändiga funktioner.

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.etsy.com köp och/eller sälj hantverk och handarbeten. Så mycket mer än
grytlappar och fågelholkar.
http://home.swipnet.se/emos/feligaord.htm kan du uttala och stava till vanliga ord?
www.sprakradet.se T-tröja, T-shirt eller t-tröja, t-shirt?
www.spraktidningen.se för alla språkpoliser
http://skyltat.se skojiga skyltar som kan få språkpoliser att tappa andan
www.gladjespridaren.se skojiga saker att göra för att glädja andra
http://anyvite.com gör snygga inbjudningar till fester, med uppföljning av svar
www.bluebox.se skojiga prylar att beställa
www.timeanddate.com tid och datum och månens faser överallt
www.mapmyrun.com hur långt springer du egentligen?
www.worldwidetelescope.org karta över Mars

Tips om datoranvändning
Text till tal i Excel
Ibland är text tal. Ändra det så här:
Multiplicera textvärden med 1 för att ändra text till siffror
1. Klicka i en tom cell i kalkylbladet, kontrollera att cellen inte är formaterad som text
och skriv sedan 1 i cellen.
2. Klicka på Kopiera på Redigera-menyn medan den tomma cellen är markerad.
3. Markera området som innehåller värdena du vill omvandla till siffror.
4. Klicka på Klistra in special på Redigera-menyn.(eller Nedåtpilen vid Klistra in och välj
Klistra in special)
5. Klicka på Multiplicera under Åtgärd och sedan på OK.
Du kan se om du har lyckats omvandla cellerna genom att kontrollera justeringen av
talet. Om du använder formatet Allmänt är tal högerjusterade och text vänsterjusterad.

Spara automatiskt i Word 2010
Autospara är tillbaka.
Arkiv, Alternativ, Spara. Kontrollera intervallet mellan varje automatisk sparning samt
om Word ska spara sista automatiska sparningen av dokumentet du höll på med om du
råkar stänga av utan att spara. Standardinställningen är spara var 10:e minut samt
spara sista automatiska sparningen.

Radera hyperlänkar ur text
Utskriven text innehåller ibland understrukna hyperlänkar. Radera dem genom att
markera texten och tryck Ctrl-Shift-F9. Sedan kan du skriva ut dokumentet.
Radera enstaka hyperlänkar genom att högerklicka och välja Ta bort hyperlänk.

Formatera tabeller i Word





Om du vill ta bort innehållet ur en tabell markerar du tabellen och trycker sedan på
DEL.
Om du vill ta bort både tabellen och innehållet i tabellen markerar du tabellen och
trycker på BACKSTEG.
Om du vill lägga till en rad längst ned i tabellen klickar du på den sista cellen och
trycker på TABB.
Om du vill infoga ett tabbtecken i en tabellcell klickar du på cellen och trycker sedan
på CTRL+TABB.






Om du vill numrera raderna i en tabell markerar du den vänstra kolumnen och kickar
sedan på Numrering i gruppen Stycke på fliken Start.
Om du vill numrera kolumnerna i en tabell markerar du den översta raden och kickar
sedan på Numrering i gruppen Stycke på fliken Start.
Om du vill infoga en tom rad före en tabell klickar du före texten i den översta
vänstra cellen och trycker på RETUR.
Om du vill flytta en tabellrad och dess innehåll uppåt eller nedåt markerar du raden
och trycker sedan på ALT+SKIFT+UPPIL eller ALT+SKIFT+NEDPIL.

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.

Nyhetsbrev om IT oktober 2010
Välkommen till oktober-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 oktober 2010 kan du hämta Office 2010 utan extra kostnad här. Installera
och aktivera Office 2007 senast den 30 oktober 2010 och uppgradera till Office 2010 före
den 31 oktober 2010.
Läs gärna vanliga frågor och svar.

Mac Office 2011
Köp en kvalificerande Office 2008 för Mac-produkt mellan 1 augusti 2010 och 30
november 2010, så kan du hämta Office för Mac 2011 utan extra kostnad. Läs mer här.

Hackarverktyget Firesheep sprids med rasande fart på
nätet
En amerikansk säkerhetsexpert har släppt ett verktyg, Firesheep, som låter vem som
helst sniffa trafiken i öppna trådlösa nätverk och med två klick kapa inloggningsuppgifter
till olika sociala nätverk. Utsatta sajter är Facebook, Twitter, Dropboc, LinkedIn m.fl.
Sårbarheten gäller i öppna trådlösa wi-fi-nät, av den typ som kan hittas på flygplatser,
tåg, kaféer, bibliotek och skolor.
Firesheep utnyttjar sajternas cookies som skickas i klartext även om sajten använder
säker inloggning med till exempel ssl. För skydd mot Firesheep krävs antingen att sajten
ifråga använder ssl på samtliga sidor – inte bara på inloggningssidan – eller att
användaren är uppkopplad via en vpn-tunnel.
Är du osäker, logga inte in på sociala medier på offentliga nätverk. Upphovsmannen
bakom det lilla tillägget heter Eric Butler. Butler säger att han skapat det, inte för att
uppmuntra till identitetsstöld eller sabotage, utan därför att han vill tvinga internetsidor
med inloggning att laga säkerhetshålet. Läs mer här eller här.

Billigt just nu
Tyst processorfläkt.

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.ungafakta.se en sajt för nyfikna
www.pluggakuten.se när föräldrarna inte kan hjälpa barnen med läxorna längre
www.personligalmanacka.se bestäm själv innehåll och utseende
http://kartbredband.se kärt bredband har många namn
www.dofmaster.com/custom.html beräknar kamerans slutartid och skärpedjup
www.macmillandictionary.com så ska ordet uttalas
www.brukskandinavisk.no 20-25 millioner mennesker kan forstå deg når du snakker
norsk
http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke förstå alla som arbetar med data
www.roligaprylar.se/Early-Bird-Vaeckarklocka.html vakna gladare
www.cancerfonden.se/rosabandet/Stod-oss/privat/Kop-Rosa köp nåt rosa

Tips om datoranvändning
Tillförlitlighetsövervakaren
Se vad som hänt med datorn med Tillförlitlighetsövervakaren. I
Tillförlitlighetsövervakaren finns upp till ett års historik över systemstabiliteten och
händelser som påverkar tillförlitligheten. I systemstabilitetsdiagrammet visas en rullande
kurva ordnad efter datum.
Windows 7: Start-knappen, Kontrollpanelen (uppe till höger Visa Efter ska det stå
Kategori), System och säkerhet, Kontrollera datorns status, Underhåll. Under Sök efter
lösningar på problemrapporter klickar du på Visa tillförlitlighetshistorik.
Vista: Startknappen, Kontrollpanelen, Prestandainformation och -verktyg, Avancerade
verktyg, Tillförlitlighetsövervakaren

Placera en bild
När du infogat en bild i Word eller Excel kan du påverka hur texten ska placeras nära
bilden.
Markera bilden och välj Placering (I nivå med text eller Figursättning)
Office 2007/2010: Markera bilden, klicka på fliken Bildverktyg/format och välj Placering
(I nivå med text eller Figursättning)
Äldre Office: Markera bilden, se verktygsfältet Bild och klicka på knappen med ränder och
en hund, välj Placering (I nivå med text eller Figursättning)

Dela upp kolumner i Excel
Du kan dela upp innehållet i en eller flera celler i en kolumn, och fördela innehållet över
andra celler i intilliggande kolumner. I ett kalkylblad med en kolumn med fullständiga
namn kan du exempelvis dela upp kolumnen i separata kolumner för för- och efternamn.

1. Markera cellen eller hela kolumnen som innehåller de textvärden som du
vill dela upp.
2. Klicka på fliken Data, Text till kolumner i gruppen Dataverktyg.
Obs! Ett område som du vill dela upp kan inkludera ett obegränsat antal rader, men kan
bara innehålla en kolumn. Det måste också finnas tillräckligt många tomma kolumner till
höger om den markerade kolumnen så att befintliga data i intilliggande kolumner inte
skrivs över av den information som du delar upp. Om det behövs kan du infoga tomma
kolumner.

Samma innehåll i flera celler i Excel
1. Markera cellområdet du vill fylla.
2. Skriv in texten eller formeln och tryck CTRL+RETUR.
Sifforna/texten finns nu i det markerade området.

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.

