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Nyhetsbrev om IT oktober 2007
Välkommen till oktober-brevet 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.

Hur snabbt bredband har du?
Nya Bredbandskollen mäter hur snabb uppkoppling du har. Ett enkelt sätt att se att du får vad du betalar för. Och enkla sätt att
förbättra uppkopplingen. Bredbandskollen är ett samarbete mellan Konsumentverket, Post- och telestyrelsen och .SE. Ersätter
gamla TPTEST

Windows Live
Microsofts sätt att få oss att dela information med varandra. Live Mail (Hotmail) har nu 5 GB lagringsutrymme och Live
Messenger (MSN) har förenklat för oss att utnyttja finesserna. Microsofts lösning för Office på nätet heter Office Live
Workspace där användarna gratis kan granska, dela och lagra sina Office-dokument över nätet. Däremot krävs det att man har
Officepaketet installerat på datorn för att kunna komma åt och redigera filerna. Totalt ska man kunna lagra 1 000 dokument på
Microsofts servrar och ge andra tillgång till dessa via lösenord. Finns än så länge inte i färdig version.

Excel 2007 har problem med talet 65535
Programmet innehåller ett fel som gör att det inte alla gånger kan räkna rätt när 65535 är svaret. 10,2 * 6425 blir 100 000 när
det ska vara 65535. Installera alla uppdateringar för Excel, så är felet åtgärdat.

Billigt just nu
Glocalnet erbjuder gratis trådlöst utomhusinternet i oktober, oavsett vilken operatör du har. Än så länge finns tjänsten
Glocalzone på centrala platser i de 24 största stadskärnorna i Sverige.

Länkar
www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1060&a=682102 råd om säkerhetskopiering av foton
www.eniro.se/pavag/ beställ Gula Sidorna i fickformat
www.tradera.com/ticketfinder/ lägg ett bud på tågbiljetter
www.kanalen.org/namnarkivet/ vad betyder namnet och är det vanligt?
http://nico.se/diverse/bubbelplastKul avkoppling, särskilt med ljud
www.idg.se/2.1085/1.120044 Rolly, musikspelare med inbyggda högtalare som rullar runt och dansar till musiken.
www.ambientdevices.com/cat/products.html Ska paraplyet med eller inte? Detta paraply meddelar om det blir regn, snö, åska
eller annat ruskväder.

Tips om datoranvändning
Spara bilder från Internet som skrivbordsunderlägg i Vista
Att högerklicka på en bild på Internet och välja som skrivbordsunderlägg ger en flera megabyte stor bitmap-fil.
Gör så här istället: Spara ner bilden på datorn, högerklicka på skrivbordet och välja Anpassa > Skrivbordsbakgrund
Bläddra dig fram till bilden du vill ha som skrivbordsbakgrund så kommer den att vara i originalformat och också laddas in
mycket snabbare vid inloggning.

Snabbt diagram i Excel
Markera området diagram ska grunda sig på, tryck F11
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Räkna snabbare
Markera några tal i Excel och se summan längst ner till vänster i statusfältet. Högerklicka på summan för att ändra till att se
Medel, Antal tal m.m.

Kortkommandon
F1: Hjälp
CTRL+ESC: öppna Start-menyn
ALT+TAB: växla mellan öppna program
SKIFT+DELETE: ta bort permanent
CTRL+C: kopiera
CTRL+X: klipp ut
CTRL+V: klistra in
CTRL+Z: ångra
CTRL+U: understruket
CTRL+K: Kursiv
Windowstangenten +M: visa skrivbordet
F5: uppdatera fönstret
CTRL+S: spara

Kortkommandon i Office 2007
Tryck ALT för att se vilken bokstav/siffra som ska tryckas tillsammans med ALT. Snabbmenyn har siffror. Lägg önskade
kommandon där för snabb åtkomst.

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 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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