Nyhetsbrev om IT sommaren 2004
Trevlig sommar önskar ES Systemteknik AB med dessa nyheter om IT. 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

Windows XP SP1
I början av hösten kommer Service Pack 1 till Windows XP. Dels har man rättat fel, dels
har man lagt till nya funktioner. Stänga av pop-up-fönster automatiskt i Internet
Explorer, en bra brandvägg och enkelt att sköta uppdateringar är några av de viktigaste
förbättringarna. Du lär höra mer om detta i höst.

Skickar du virus?
Får människor virusmail med texten "behaga läsa dokumenten” och hävdar att det är
från dig? Om din e-postadress finns på Internet (hemsidor eller mail-listor exempelvis)
kan virus hitta din adress. Viruset sätter din adress som avsändare, fast du inte är det.
Virus kan också ta ditt namn ur adressboken på en smittad dator och sätta ditt namn
som avsändare på virusmail. Det gör det svårt att spåra vem som verkligen skickade
viruset. Det var ju faktiskt inte du!

Surftips
Många bra ställen www.essystemteknik.se/länkar
Skicka elektroniska vykort med musik www.grattiskort.com
Gör ett fint sånghäfte hos www.abba.se
Gör det gamla vanliga i sommar och glöm bort att lyssna på Sommarpratarna. Hör
programmet i efterhand här www.sr.se/p1/sommar
Gör något nytt i sommar, idéer finns här www.sr.se/omsr/press/press2004/0604.stm
Har du råkat ut för något oväntat i sommar? Fläckborttagningsråd finns här
www.saxylle.se/
Behöver du förändra ditt liv? www.livsstilstest.se/stad/intro.aspx
Formulera verksamhetens mål med denna floskelgenerator
www.avigsidan.com/avigsidan/floskler.html

Tips om Excel och Word
Slå ihop celler i Excel

Punktlistor

Om du har mycket text i en cell i Excel
kan du markera den och tomma celler
bredvid. Högerklicka på dem och välj
Formatera celler, fliken Justering. Markera
Sammanfoga celler för att slå ihop flera
celler. Markera Radbyte för att texten i
cellen ska visas på flera rader.

Använder du punktlistor i Word kan du byta
rad utan att få en ny punkt med
SKIFT+ENTER

Problem?
1 juli tar vi semester till början av augusti. Behöver du akut hjälp är du mycket
välkommen att ringa 070-605 42 35
Om man ser ut som sitt passfoto - behöver man troligen ut och resa. (Earl Wilson)
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Börja eller sluta prenumerera på Nyhetsbrevet om IT här.

