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Välkommen till september-brevet från ES Systemteknik AB med nyheter om IT. Vi välkomnar alla nya
prenumeranter vi fått vid vårt egna IT-Event i Tierp och vid våra montrar vid Tierps Expo och Ung
Företagsamhets Entreprenörskapsdag i Tierp. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare! Se längst ner i detta brev hur
man påbörjar eller avslutar en prenumeration.

Undvik räkningen
Även om virus inte är lika frekventa längre, kommer på andra sätt fientlig kod som vill utnyttja din dator utan att
du märker det. Ett vanligt exempel är ett mail om räkningar med filen Rakningen.zip som installerar rootkit på
din dator. Mail som ser ut att komma från svenska banker kan innehålla en länk till en sida där man ska bekräfta
sina lösenord. De är alltid falska och dessutom ser webbadressen inte ut som vanligt om man nu råkade klicka
på länken och fick upp ett fönster som såg riktigt ut. Spam skickas oftast från hemdatorer utan att datorns
ägare vet om det. Det enda ägaren gjort är att underlåta att installera ett uppdaterat antivirusprogram. Råd för
att undvika fientliga program finns hos F-Secure.

IT-mässan i Stockholm
Nu pågår Sveriges stora datamässa. Flera utställare visar lösningar för hot mot datormiljön via USB-minnen. De
som saknar en policy eller program för att hindra människor från att sätta in ett USB-minne och ta information
från datorn har stora möjligheter att få hjälp av utställarna. Nya utställare är internationella aktörer som vill
samarbeta/hjälpa till med export till europeiska och asiatiska aktörer.

Vi deltog på Tierps Expo 2 september!
Det var trevligt att träffa många dataintresserade personer! Ann Svalander gissade bäst på antal godisar i
burken, det var 135 stycken, hon gissade 134 och vann burken. Jonas Nyberg gissade att kabeln var 274 cm
(den var 273), en gissning som gav honom kabeln.

Billigt just nu
Small Business Server, vi har några få utvärderingslicenser, fungerar som en fullvärdig produkt i 6 månader.
Kontakta Annika Eriksson på 070-605 42 35

Surftips
www.datainspektionen.se/internet Finns din bild på nätet? Hjälp för ungdomar som blivit kränkta.
www24.germanwings.com Billiga flygresor till Tyskland
www.db.de/site/bahn/en/travelling/offers/surf__rail__international billiga tågresor från Tyskland
www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/1384_leonardo/canal_challenge/ Bygg din egen kanal med Leonardo da
Vinci
http://video.google.com/ Google planerar en sajt med videofilmer.
www.hoppsankerstin.se Lättlagade mellanmål

Tips om datoranvändning
Slumpad text och tal
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Testa teckensnitt och layout i Word genom att skriva =rand() först på en rad och tryck Enter. Välkänd text med
alla språkets bokstäver skrivs. Slumptal i Excel =SLUMP()

Mata in samma text i många celler i Excel
Markera alla celler, skriv värdet du vill ha och tryck CTRL+ENTER

Euro
Formatera celler med Euro via Format, Celler, Valuta, Euro eller få en Euro-knapp via Verktyg, Tillägg, Verktyg
för Euro

Synonymer
Högerklicka på ett ord och välj Synonymer. Klicka på ordet du vill ha eller leta vidare med nedersta alternativet
Synonymer...

Ta bort Åtgärdsfönstret som visas när man öppnar
Word eller Excel
Välj menyn Verktyg, Alternativ, Visning och ta bort bocken i rutan Startåtgärdsfönster/Åtgärdsfönster vid start.

Visa fullständiga menyer i Office
Verktyg, Anpassa, Alternativ och markera Visa alltid fullständiga menyer.

Bredare markör
Kontrollpanelen, Hjälpmedel har en flik där du kan ange att markören (som visar var du skriver in text) ska vara
bredare.

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 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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