Nyhetsbrev om IT oktober 2005
Här kommer augusti-brevet från ES Systemteknik AB med nyheter om IT. Se längst ner i
detta brev hur man påbörjar eller avslutar en prenumeration.

Phishing hos Nordea
Jag fick ett mail i morse där Nordea ville att jag ska bekräfta mitt lösenord hos dem.
Förstod att det var skumt eftersom:
1.
2.
3.
4.

Alla mail där man ska bekräfta lösenord är falska
Jag har inget konto hos Nordea
Avsändarnamnet och avsändaren var inte samma
Felstavningar och fel grammatik

Phishing är ett sätt att ta reda på lösenord och annan information man inte har rätt att
veta. Kontrollera alltid att ett litet lås syns nere till höger i webbläsaren om du är osäker
på om du är på rätt hemsida när du ska lämna sådana uppgifter.

Office 2003 Service Pack 2
Avvakta med detta några veckor, många har fått problem när de installerat det. Service
Pack behöver man inte installera direkt, Säkerhetsuppdateringar är mer akuta.

Office 12
Hösten 2006 kommer nästa version av Microsoft Office. Programmet blir än mer grafiskt
och ändrar verktygsfältens arbetssätt. Det ska bli enklare att göra snygga dokument.
Filformatet ändras också till att bli XML som standard i programmen. Filerna blir
komprimerade.

Datasäkerhet
Gå igenom er datormiljö och gör en säkerhetsplan. Hjälp finns här för dig som vill göra
den själv, eller ring Annika Eriksson 070-605 42 35

SMS från datorn
Mobil-abonnemang från Telia ger dig möjlighet att SMSa från datorn. Lätt att komma
igång. Lägg upp kontakterna i mailprogrammet med mobilnummer och klicka på knappen
Nytt SMS. Liten avgift per SMS. Eller från Telia Mina sidor, gratis. Eller för alla
abonnemang här.

Surftips
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http://telia.korsord.se Soduko och korsord
www.w3schools.com lär dig något datorrelaterat
Lek med PowerPoint och bygg fantastiska presentationer för fritidsprojekt
www.alltgratis.com Gratis är gott!
www.bensinbolaget.se visar billigaste bensinen
www.svenskaspraket.nu bevis på att du har rätt och alla andra fel
www.systembolaget.se har under fliken Tjänster & evenemang information om
provningar

Tips om datoranvändning
Kortkommandon
Aktivera Startmenyn: CTRL+ESC
Växla mellan program: ALT+TAB

Kortkommandon Excel 2003
Infoga datum: CTRL+SKIFT+,
Infoga tid: CTRL+SKIFT+.
Infoga autosummering: ALT+=
Kopierar värdet från cell ovanför aktiv cell: CTRL+”
Kopierar formeln från cell ovanför aktiv cell: CTRL+’ (apostrof)
Växla mellan att visa värden och formler: CTRL+§
Fyll markerade celler med aktuell inmatning: CTRL+ENTER
Mata in formel som matrisformel: CTRL+SKIFT+ENTER

Kopiera värden i Excel
Istället för att gå vägen via menyn Redigera - Klistra in special kan du kopiera och klistra
in värden på följande sätt:
1.
2.
3.
4.

Markera det som ska kopieras
Placera markören på kanten på markeringen
Dra med höger musknapp nedtryckt till den cell där du vill klistra in värden
Släpp upp musknappen och välj Kopiera hit enbart som värden.

PDF från Internet Explorer
Har du installerat Adobe Acrobat (OBS, inte Reader) kan du ta en snygg kopia på
skärmen:
1) Gå till webbplatsen med Internet Explorer.
2) Öppna Adobe PDF-menyn från verktygsfältet.
3) Välj ”Konvertera webbsida till PDF”.

Har du koll på
Säkerhetskopiering?
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Uppdaterat antivirusprogram?
Senaste uppdateringarna på Windows och Office?
Hur du mailar filer som ingen kan ändra i?
Vi tar kontakt med dig om cirka en vecka för att svara på dina frågor om detta. Om det
tar för lång tid innan vi ringer är du välkommen att ringa oss på tel. 0293-120 30
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
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 tips för utskrifter, Word, Excel eller Outlook. Vi hoppas du får
nytta av brevet. Skicka det gärna vidare till någon du tror har glädje av det. Börja eller
sluta prenumerera på Nyhetsbrevet om IT här.
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