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

Surfa lugnt
Så heter kampanjen med råd om hur man undviker farorna på Internet
www.surfalugnt.se

Fixa datorn i sommar
www.dustin.se (klicka Mjukvara, Säkerhet) har antivirusprogrammet FSecure 3 licenser för priset av en som del av Surfa Lugnt-kampanjen. Nu
kan alla datorer hemma få aktuellt antivirusprogram!

Spåra ändringar i Word
I USA är det populärt att koppla in Spåra Ändringar i dokument man fått
för att se vem som egentligen skrivit/ändrat dokument man fått från
exempelvis Vita Huset. Om du inte är säker på hur man slår på och
stänger av Spåra ändringar kan du ta bort personlig information med
Remove Hidden Data tool från Microsoft (Office 2003 och Office XP). I
menyn Arkiv kommer alternativet Remove Hidden Data.

Datorhjälp
Vad ska du lära dig i höst? SMSa Annika Eriksson tel. 070-605 42 35
för idéer

Ny almanacka
Hitta roliga mallar t.ex. Almanackor som passar olika Office-program

Billigt just nu
Bärbara datorer sjunker. Det innebär att dvd-spelare till bilen sjunker mer.
De har bättre batteritid än en dator, men kan inte göra mycket mer än att
visa film. Ska barnen bak i bilen få se på film med hörlurar på under långa
bilresor eller låter du någon annan köra för nöjet att få se Sagan om
ringen en gång till?

Windows 2000 Server
Support från Microsoft på Windows 2000 Server upphör vid halvårsskiftet.
Inga nya uppdateringar kommer. Kritiska säkerhetsuppdateringar och
betald support tillgängliga ytterligare 5 år. Supporten för Windows 98 och
Windows Millennium upphörde 2003.

Surftips
www.essystemteknik.se/länkar för oss som vill ha hjälp
www.kortkommando.com visar nyttiga kortkommandon
www.viamichelin.co.uk visar vägen i Internet Explorer. Vår semesterresa
tar 22 timmar, 52 minuter enligt Michelin. Visar även brevlådor,
hastighetskameror och sevärdheter.

www.swr3.de/musik/stories/schnappi/ texten till låten du sjunger jämt
www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?ProgramID=2071
Sommarprogrammen i P1
www.svd.se har dagens gåta. Lös denna:
om
1=5
2=6
3=7
4=8
vad är då 5?

Tips om datoranvändning
sTORA bOKSTÄVER aV
mISSTAG
Växla skiftläge i Word med SKIFT+F3

Vilken Windows-version har
du?
Klicka Start, Kör och skriv Winver

☺ i Word

Specialtecken

Skriv

:( eller :-(

Om du laddat ner engelska teckensnitt kan
du få fram svenska tecken också. I Officepaketet: Infoga, Symbol, välj ditt
teckensnitt och hitta bokstäverna du vill åt.
Här hittar du också grader°

Rensa datorn

Rensa Internet Explorer

Start, program, Tillbehör, Systemverktyg,
Diskrensning rensar bort gammalt skräp.
Undvik att komprimera gamla filer.

I Internet Explorer Klicka Verktyg,
Internet-Alternativ, fliken Allmänt och Ta
bort cookies samt Ta bort filer (även allt
off-line-material). Kanske också Rensa
Tidigare?

Uppdatera sidan

Harpan

Funktionstangent F5 uppdaterar fönstret i
de flesta program om du flyttar filer i
Utforskaren, ändrar din hemsida i
webbläsaren, följer sportresultat på
Internet.

Högerklicka på ett öppet kort så flyttas alla
kort ut som kan flyttas ut.

Ändras till

:) eller :-)
:| eller :-|

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 och 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.

