Nyhetsbrev om IT oktober 2004
Höst och kallt och sitta inne vid datorn? ES Systemteknik AB presenterar nyheter om IT
och tips för effektivare hantering av datorn. Vi hoppas du får nytta av brevet. Skicka det
gärna vidare till någon du tror har glädje av det. Se längst ner i detta brev hur man
påbörjar eller avslutar en prenumeration

Datamässan
I slutet av september hölls Sveriges stora datamässa med telekommunikation i
Stockholm. Alla antivirusföretag visade lösningar för att slippa både virus och SPAM.
Organisering och hantering av dokument var populärt. Telefoner som inte finns på
marknaden än, de har inbyggt tangentbord och ingen kamera, för det vill inte företagen
ha.

Windows XP SP2
Windows XP Service Pack 2 (och inget annat) finns på svenska sedan några veckor
tillbaka. Tar ½ timme att ladda ner och installera. Även om du har automatisk
nedladdning av uppdateringar installeras inte SP3 automatiskt (förrän i vår). Datorn kan
bli något långsammare, men framför allt säkrare. Internet Explorer stänger av pop-upfönster, kan förbigås genom att hålla nere CTRL när man klickar på en länk.
Brandväggen är något bättre än tidigare. Windows säkerhetskontroll med brandväggar
och antivirusprogram fungerar inte helt smärtfritt med alla antivirusprogram.

Rensa datorns inställningar
Har du avinstallerat onödiga program men tycker fortfarande att datorn är långsam? Har
du Windows XP använd Registry Clean Pro http://www.registry-clean.com/ Programmet
städar bland inställningar och förbättrar hastigheten på datorn

Behöver du hjälp?
Vill du vara säker på att ovanstående åtgärder blir rätt utförda och få lösningar på fler
problem? Vi hjälper dig gärna. Annika Eriksson tel. 0293-120 30

Hitta filer
Programmet Copernic hittar oerhört snabbt dina filer eller email när du anger vad du
letar efter. Copernic kan antingen köras jämt med sökfält på Aktivitetsfältet, eller startas
när man behöver det. Det tynger ner datorn något. http://www.copernic.com/

Köptips
Färglaserskrivare har rasat i pris. Förbrukningsartiklar skiljer i pris mellan märkena.
Duplex (tvåsidiga utskrifter) och koppling direkt till nätverket får man fortfarande betala
lite extra för. Eftersom nästan alla köper platta LCD-skärmar är stora traditionella
skärmar väldigt billiga.

Surftips
Många bra ställen www.essystemteknik.se/länkar
Designa din egen klocka www.laks.com
Vem äger fordonet? https://secure1.ore.vv.se/fordonsfraga/sms.shtml
Jag vill ha en egen måne http://www.moonshop.se/
Tänk till! http://ncm.gu.se/index.php?name=kanguru-2004

Tips om Internet
Uppdatera fönster

Tidigare sidor

Tryck tangenten F5 om något har ändrats
med du inte ser det i Utforskaren eller
Internet Explorer.

Backa till tidigare sidor i Internet Explorer
med tangenten Backsteg (raderar annars åt
vänster).

Gamla fönster visas.

Läsa mail

Om F5 inte räcker i Internet Explorer
klicka då
• Verktyg
• Internet-alternativ
• Fliken Allmänt
• Knappen Inställningar
• Kontrollera om det finns senare
versioner av lagrade sidor. Varje gång
sidan besöks ska vara ikryssat.

Om du har mail från Telia kan du gå in på
webmail.telia.com för att skicka mail från
vilken dator som helst. Du kan se de mail du
inte laddat ner till ditt mailprogram, även ta
bort stora mail du inte vill hämta. Bra om
brevlådan är full.

Vänliga hälsningar från Annika Eriksson
ES Systemteknik AB www.essystemteknik.se
Skogsmusvägen 1
815 44 TIERP
tel 0293-120 30
mobil 070-605 42 35
annika.eriksson@essystemteknik.se

Månadens citat: Nu är den stolta vår utsprungen, Den vår de svaga kalla höst.
Eller:
Nu är den dystra höst utbruten, som E. A. Karlfeldt kallar vår.
Börja eller sluta prenumerera på Nyhetsbrevet om IT här.

