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Nyhetsbrev om IT sommaren 2007
Välkommen till sommarens brev från ES Systemteknik AB med nyheter om IT. Sprid gärna nyhetsbrevet
vidare! Se längst ner i detta brev hur man påbörjar eller avslutar en prenumeration.

Sommar, sol och bluffakturor
Semestern närmar sig med stormkliv och på många arbetsplatser tar vikarier över under
semesterveckorna. Det är nu blufföretagen passar på att slå till. Vanligast är att skicka ut fakturor på några
tusenlappar för att det inte ska verka alltför misstänkt. Att inte betala är ett enkelt sätt att inte bli lurad.
Hitta listor över kända lurendrejare på Svensk Handel Klicka på fliken Varningslistan.

Lättlurad?
Du får ett mail från Microsoft som påminner dig om att uppdatera datorn enkelt, klicka bara här. Är det då
från Microsoft? Eller ytterligare någon skurk som skriver en länk som ser rätt ut, men går till en helt annan
adress när du klickar på den? Och laddar ner skadlig kod till din dator? Du som fortfarande tror att det är ett
korrekt mail, klicka på länken Jag är lättlurad

Slutsålt för Office 2003
Efter sista juni ersätts Office 2003 av Office 2007. Några butiker kan ha kvar några gamla exemplar efter
detta datum.

.mobi för mobil surfning
Den nya domänen .mobi används för hemsidor gjorda för surfning på mobilen, t.ex. bmw.mobi

Billigt just nu
Antivirusprogram sjunker i pris, nu ingår oftast lösningar för att hindra spam

Surftips för sommarens äventyr
www.tierpstryckeri.se Färdigt sånghäfte för sommarens fester
www.xtian.nu/flag Hur många flaggor känner du igen?
www.regeringen.se/sb/d/2487;jsessionid=a6h_HY-pb3dh UDs översiktliga reserekommendationer för alla
länder
www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1007029390590
Brittiska UDs detaljerade reserekommendationer för alla länder, inklusive planerade vilda strejker.
www.petlink.se SMS från din hund som talar om var den är
mobil.vv.se wap.vv.se Se läget i trafiken från mobilen (mobil-adressen för smartphones och Windows
Mobile, wap för andra modeller)
mobil.dn.se wap.aftonbladet.se wap.expressen.se Nyheter i mobilen
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2604&a=585021 Få mail om det hänt nåt du är intresserad av
www.yannarthusbertrand.com/yann2/affichage.php Byt bakgrundsbild på datorn om du inte har möjlighet att
besöka de vackra platserna
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Tips om datoranvändning
Ändra ordning i punktlista
1. Placera markören på raden
2. Tryck ned tangenterna ALT+SKIFT.
3. Piltangent uppåt eller nedåt för att flytta hela punkten i listan.

PowerPoint
Markera mycket små objekt, kanske bakom något annat:
1. Tryck ned ESC för att kontrollera om något objekt redan är markerat.
2. Tryck sedan på TAB-tangenten tills du når det önskade objektet.

Stor bokstav först i stycket i Word
Klicka Format, Anfang och välj utseende.

Starta program i XP
1. Högerklicka på programmet ikon
2. Välj Egenskaper
3. Klicka på Genväg, ange en bokstav eller siffra.
Tryck CTRL+ALT +ditt tecken för att starta programmet.

PDF i Word 2007
1. Hämta och installera den kostnadsfria tilläggskomponenten Spara som PDF eller XPS från Microsoft.
2. Öppna det dokument som du vill publicera som PDF-dokument.
3. Klicka på knappen Microsoft Office högst upp till vänster på skärmen, peka på pilen bredvid Spara som
och klicka på PDF

Skön sommar
fri från datatrassel
önskar 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 praktiska tips för
datorer som ditt hjälpmedel. 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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