
Internet erbjuder tonvis med trevliga gratisprogram att ladda ner. 
Här är några av mina favoriter, hjälpprogram, nyttoprogram och 
lite godis som kan göra arbetet vid datorn effektivare.

Några utmärkta hjälpprogram
Hitta alla program på ett ställe
www.ninite.com
Ninite är ett användbart installationsverktyg. Här hittar 
du ett urval med de allra bästa gratisprogrammen. 
Bocka för de program du vill ha och hämta alla på en 
gång. Det är ett smart sätt att snabbt konfigurera en ny 
dator. Programmen installeras tillsammans och du slip-
per svara på en massa frågor för varje program. Flera av 
programmen jag nämner i detta kapitel kan hämtas och 
installera i ett svep med Ninite.

Total Commander ver 7.56
www.ghisler.com
Total Commander har sedan det först kom varit mitt favorit-
program som jag alltid har öppet. Det är en förstklassig ersätta-
re för Utforskaren, som gör mapp- och filhantering i två paneler 
betydligt enklare. Man har betydligt bättre kontroll över arbe-
tet med Total Commander. Bland finesserna finns filöverföring 
med ftp där ena panelen visar en mapp på serverns hårddisk 
och den andra en mapp på din dator. Att överföra filer till en 
server blir här lika lätt som att flytta filer mellan två mappar på 
den egna datorn. Markera filerna och tryck F5.

Sökning efter en fil startas med Alt + F7. Man kan då använda * 
för att ersätta en eller flera bokstäver man inte minns.

Total Commander är ett lättanvänt program med många inställ-
ningsmöjligheter. För att döpa om filer markerar man dem 
klickar på Arkiv och väljer Massomdöpningsverktyg. Då visas 

Här kan du ladda 
ner program
datormagazin.se
download.cnet.com
www.tucows.com
download.com
Program på svenska
www.ssw.nu

Externa program för nytta,  
nöje och hjälp  3
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med högerklicksmenyn i Utforskaren. Det har en funktionalitet 
som liknar Total Commander. 

Öppna en obekant fil
www.openwith.org
När man får en fil som man inte kan öppna eftersom man inte 
vet vilket program som skapat filen, kan man gå till openwith.
org. Här söker man efter filens ändelse och får då förslag på 
program som kan öppna den. Många gånger finns det gratis 
programvara som kan öppna filen. Med ett klick laddas den 
ner.

Synkronisera innehållet i två mappar
www.FreeFileSync.com
Att hålla innehållet i två mappar, exempelvis en på hårddisken 
och en på ett usb-minne synkroniserade, kan vara tidsödande 
och leder lätt till att uppdaterade filer skrivs över med äldre 
material. Freefilesync jämför filerna och ser till att mapparna 
automatiskt får likadana filer av den senaste versionen. 

Använd Sprend för att e-posta för stora bilagor
www.sprend.se
Det är nästan omöjligt att e-posta en fil större än 10 MB som 
bilaga. Dessutom bör man tänka på att mottagaren kanske inte 
har så stor bandbredd och därför kan få sin inkorg blockerad av 
en sådan fil. Ett enklare alternativ är då att använda en filöver-
föringstjänst som Sprend. Den är gratis och kräver ingen regist-
rering av varken dig eller mottagaren. Med Sprend kan man 
sända filer upp till 2 GB.

en meny där man kan döpa om filerna till något mer adekvat, 
lägga till ett löpnummer med mera. 

Universal Viewer
www.uvviewsoft.com
Universal Viewer har stöd för ett stort antal olika typer av textfi-
ler, bildfiler och multimedia. Det är även möjligt att konvertera 
en del filer till rena textfiler med flera.

Programmets gränssnitt är väldigt enkelt. Det är anpassnings-
bart för att styra arbetsflödet. De filer du vill granska kan öppnas 
direkt via programmet, men det är även möjligt att integrera det 

Övning  3-1. Testa Total Commander
Ladda ner Total Commander. 
Installera det och testa dess 
möjligheter.

1. Skapa ny mapp med F7.

2. Kopiera filer till den, markera och 
tryck på F5.

3. Radera filerna, markera och tryck 
på F8

Bild 3–1. Mapp och filhanteraren 
Total Commander underlättar arbetet 
①, ② Mapp och filvisning i två paneler  
③ Datorns diskar  
④ Snabbknappar för tex kopiering 
⑤ Val av visningsform 

⑥ Snabbknapp för att öppna FTP 
⑦ Sök 
⑧ Anteckningar 
⑨ Visa nätanslutna diskar

Bild 3–2. Surfa till Sprend.
se, klicka på Bläddra och 
leta upp den fil du vill 
skicka. Skriv sedan in mot-
tagarens mejladress och 
klicka på Sprenda filen. Nu 
får mottagaren epost med en 
länk och genom att klicka på 
den hämtas filen.
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Omvandla webbsidor till pdf
www.htm2pdf.co.uk
Programmet överför webbsidor till prydliga pdf-sidor som är 
lättare att spara och skriva ut.

Gör om en pdf-fil till ett Worddokument
www.pdftoword.com
Det går att göra om en pdf-fil till ett vanligt Worddokument, 
som kan öppnas och bearbetas med Word på vanligt sätt. 
Använd den fria tjänsten PDF to Word på internet för att ladda 
upp pdf-filen och kan sedan spara den som ett Worddokument 
på hårddisken. Det mesta av dokumentets utseende bevaras.

Konvertera PDF-filer till bildfiler
www.pdf2jpg.net
PDF2JPG är en onlinetjänst för att konvertera PDF-filer till bild-
filsformat. Tjänsten låter dig till och med specificera bildens 
upplösning.

Konvertera PDF-filer till redigerbara format
www. freepdfconvert.com
PDF Converter konverterar PDF-filer till Word- eller 
Exceldokument och bilder. Man kan skriva in sin e-postadress 
så skickar sajten ett meddelande när konverteringen är klar. 

Program för att arbeta mer med datorn

Textbehandling
För många är Microsofts Office det själklara valet. Men det 
kostar en hel del. I dag finns flera gratis alternativ.

Word finns nu på nätet
Microsofts tjänst Office Web Apps är helt gratis, och i stället för 
att installera något på datorn körs  programmet via webbläsa-
ren. Man loggar in via valfri webbläsare och kommer då både 
åt programmet och sparade dokument.

Börja med att skapa ett konto på Skydrive, www.skydrive.live.
com, där man får 25 GB gratis lagringsutrymme. Från kontot 
får du tillgång till alla dina filer.

PDF Portable Document Format

Adobe Reader ver 10.1
www.adobe.com
För att sprida dokument används ofta pdf-format som kan läsas 
på alla datorer. Standardprogrammet för att läsa pdf-filer är 
gratisprogrammet Adobe Reader. Kanske är det redan installe-
rat på datorn. Tycker du att det tar för lång tid att starta Adobe 
Reader kan du prova:

Foxit Reader ver 5.0
www.foxitsoftware.com
Foxit Reader går snabbt att öppna och är enkelt att använda och 
har olika verktyg för markering och anteckningar.

pdf-skrivare
Om man saknar program för att skapa 
pdf-filer kan man installera en pdf-skri-
vare. När den installeras dyker den upp 
bland de vanliga skrivarna. I de flesta 
program kan man sedan vid utskrift välja 
den. Pdf skrivaren är ett program som 
i stället för att skriva ut på papper skri-
ver till en pdf-fil som man får namnge. 

Redigera pdf

www.pdfedit995.com.
Pdfedit kan öppna och redigera en pdf-fil. Du kan tex lägga till 
bokmärken, skapa länkar till webbsidor, rotera sidor mm.

Några pdf-skrivare
 
Primo PDF www.primopdf.com
Pdf995  www.pdf995.com
Cute PDF  www.cutepdf.com

Övning  3-2. Installera en pdf-skrivare
För att kunna dela med dig av dina 
dokument till andra kan det vara bra 
att kunna sända dem som pdf-filer. 
Då behöver du en pdf-skrivare.

1. Hämta en av pdf-skrivarna på 
nätet och installera den.

3. Öppna tex ett Worddokument 
och skapa en pdf-fil av dokumen-
tet genom att skriva ut det med 
pdf-skrivaren.

2. Läs den skapade filen med Adobe 
Reader.
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Google documents
docs.google.com
Google Dokument körs också via webbläsaren, och dokumen-
ten lagras på Googles datorer. Det här betyder att det går att 
jobba på valfri dator var som helst i världen. Det enda som 
krävs är en internetuppkoppling och ett konto på Google.

Open Office 3.3 kan ersätta Microsoft Office
www.openoffice.org 
Openoffice är en kontorssvit som kostnadsfritt kan installeras. 
Här finns ordbehandlare, kalkylprogram, program för databas-
hantering, presentationer. Det är kompatibelt med Microsoft 
Office, dvs dokument skapade i det ena kan öppnas i det andra. 

Bildbehandling

Picasa version 3.8 hanterar bilder
www.picasa.google.com
Ett utmärkt program, som Google gratis delar ut, för att orga-
nisera och redigera bilder. Picasa hjälper dig att hålla ordning 
på bilderna med hjälp av mappar, album och sökbara etiketter 
(taggar). 

Irfan view version 4.3 är en snabb bildvisare
www.irfanview.com
Ett litet gratisprogram för att visa bilder och video som finns 
på svenska. Det stöder en mängd olika format och konverterar 
mellan dem. Det ger snabb överblick över bilderna i en mapp 
och kan skriva ut ett kontaktark. IrfanView är enkelt för nybör-
jare, samtidigt som det har en del för mer erfarna. 

Programmet kan också ta bilder av skärmen, under Options 
på menyraden väljer man Capture/Screenshots. Här kan man 
också välja att få med musmarkören. Tryck på Start och sedan 
Ctrl + F11 för att fånga bilden som sedan visas i Irfan.

Xnview version 1.98 klarar flera bildformat
www.xnview.com
Gratisprogrammet Xnview finns på svenska och läser 452 fil-
format och är enkelt att komma igång med. Kan även användas 
för att hämta bilder från skannern och läsa och konvertera pdf-
filer. Xnview bjuder också på enklare bildbearbetning. Det går 
till exempel att beskära, att ta bort röda ögon, justera kontrast 
och ljusstyrka samt förändra bildernas storlek. Felvända jpg-
bilder kan vändas rätt utan kvalitetsförsämring. Med Xnview 
kan man städa bland bildmapparna och göra snygga bildspel.

Bild 3–3. Ordbehandling i WordWebbApp 
Excel, Powerpoint och Onenote är snarlika.  
Filhantering - Klicka här för att spara, öppna, stänga och dela dokument. 
Bilder - Via den här fliken kan du infoga bilder, illustrationer och tabeller. 
Visa - Välj hur du vill visa ditt dokument. 
Konto - Logga in och ut från ditt konto - och få hjälp när det krånglar. 
Klipp och klistra - Använd klipp- och klistra-funktionen, precis som i vanliga 
Office. 
Typsnitt - Du kan ändra typsnitt, storlek och färg - och det går förstås även att 
använda fet och kursiv stil.

Övning  3-3. Testa att använda WordWebApp
1. Surfa till www.skydrive.live.com 
och skapa ett gratis konto. Med ditt 
id och lösenord kommer du åt kontot 
och de filer du skapar här från alla 
datorer.

2. Öppna ordbehandlingen genom 
att klicka på Word-ikonen och börja 

skriva som vanligt. Många av det 
installerade Words funktioner finns 
med i denna nätversion.

3. Spara dokumentet. 

4. Stäng ditt konto och öppna det 
sedan igen och fortsätt arbeta på 
dokumentet.
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Xnview kan göra en kontaktkarta över alla bilderna på kame-
rans minneskort. Programmet fungerar också som skärmfång-
are. Flera bilder kan fogas samman till panoramabilder.Med 
filter kan man lägga till olika effekter till sina bilder. 

Ladda ner en hel webbplats 
Ladda ner en hel webbplats till hårddisken för att studera hur 
den är uppbyggd och använda idéerna själv. Tänk bara på vilka 
platser du laddar ner — vissa är väldigt stora. Men det går att 
avbryta en pågående nedladdning.

Pagenest
www.pagenest.net
Med Pagenest kan man välja vad som ska laddas ned från 
webbplatsen och sedan ha en lokal uppdaterad kopia.

HT Track Website copier version 3.44
www.httrack.com
HT Track Website copier är ett gratisverktyg för att ladda ner 
hela webbsidor, för att surfa offline. Gränssnittet kan fås på 
svenska och i en enkel steg- för- steg-guide väljer du var filerna 
ska sparas, vilken webbadress det gäller och ytterligare inställ-
ningar. Du kan sedan surfa på de nedladdade sidorna direkt 
från programmet.

Snagit
www.techsmith.com
Ett annat exempel är Snagit version 
10 som du kan pröva i 30 dagar gratis  
från TechSmith.  Snagit har fler möj-
ligheter att bearbeta och lägga till 
information i bilden. Jag har använt-
Snagit i dessa handledningar. Ladda 
hem programmet och installera det. 
I bild 45-9 ser du några exempel på 
Snagits möjligheter. Du måsta starta 
skärmfångaren så att den kör i bak-
grunden innan du går vidare. Med 
Snagit kan du ta bilder av långa 
webbsidor som man måste skrolla.

Övning  3-4. Testa bildhanteraren Xnview
1. Ladda ner och installera 
programmet.

2. Upptäck dess 
bildredigeringsfunktioner.

3. Öppna en pdf-fil med programmet 
och se hur du kan spara den i andra 
format.

4. Använd programmet som skärm-
fångare. Klicka på kamerasymbolen! Övning  3-5. Hämta programmet Teamviewer och installera det

1. Surfa till www.teamviewer.se  
Klicka på Starta gratis fullversion.

2. Klicka på Kör. Låt program-
met laddas ner och klicka åter 
på Kör. Acceptera licensvillko-
ren och bekräfta att du använder 
Teamviewer för privat bruk. Klicka 
på Nästa.

3. Välj Installera. Klicka på Nästa 
och i följande bild Slutför. 

4. Nu öppnas startbilden i 
Teamviewer,  bild 46-5, med fliken 
fjärrstyr öppen. Här finns ditt unika 
ID-nummer och ditt lösenord, unikt 
för varje session dvs. varje gång du 
startar Teamviewer. 

5. När du kommit hit, ringer du din 
vän och uppger dessa uppgifter. 
Vänta sedan på att han kopplar 

Bild 3–4. Bildprogrammet Xnview

Bild 3–5.   SnagIt ver 10 och dess 
klippmöjligheter.
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Godis - program för att öka glädjen
Här är tre program som ger datorarbetet nya dimensioner.

Sök hjälp på distans med Teamviewer
www.teamviewer.se
Brukar du ringa till en datorkunnig vän för att få hjälp med 
problem? Då har du säkert märkt att det kan vara svårt att för-
klara vad du ser på skärmen. Med Teamviewer kan  din vän på 
sin skärm se allt vad du gör på din dator för att visa problemet. 
Då blir det mycket lättare att förstå. Han kan sedan styra din 
mus och din dator för att visa dig hur man ska göra. Han kan 
också genomföra ändringarna, du ser hela tiden precis vad han 
gör och kan när som helst avbryta kontakten.  Du kan när som 
helst avbryta kontakten genom att klicka på det röda krysset, 
bild 46-6.

Styra datorn i sommarstugan
Med TeamViewer går det också bra att koppla upp sig mot den 
egna datorn på jobbet eller i sommarstugan. Utan att någon 
sitter framför den skärmen kan du på distans styra datorn som 
om du satt framför den. Praktiskt när man upptäcker att man 
glömt några filer på den datorn.

Det kan också vara en idé att använda TeamViewer för att logga 
in på sin vanliga dator och kolla eposten när man är på resande 
fot.

Skype ver 5.5 ger gratis videosamtal över hela världen
www.skype.com
Skype är det ledande programmet för IP-telefoni, som gör det 
möjligt att ringa gratis till andra skypeanvändare över hela 
världen. Har du en nyare bärbar dator med webbkamera kan 
du även se den du pratar med. Med tilläggsprogramen SkypIn 
och SkypeOut kan man bli uppringd eller ringa till vanliga 
telefoner över hela världen till låg kostnad. Med Skype kan 
man också faxa, smsa, sända filer och ha gruppsamtal.

Har du vänner runt om i världen kan du numera ersätta brev-
skrivandet med Skype. Den senaste versionen har utmärkt 
ljud- och bildkvalitet och är dessutom enklare än någonsin att 
använda. Videosamtal i hög kvalitet är Skypes starkaste kort. 

Det är verkligen enkelt att komma i gång med Skype. Så snart 
du har upprättat ett gratiskonto, ställt in programmet på att 
använda en webbkamera och mikrofon och lokaliserat vänner-
na, är du klar att börja ett bildsamtal. Det tar bara några minuter 
att komma i gång.

Skype har två fönster, i vänsterspalten visas dina kontakter och 
i högerspalten markerad kontakt. Skype kan automatiskt leta 

Bild 3–6. Teamviewers startbild med 
fliken Fjärrstyr ①. Här är ditt ID ② och 
Lösenord ③.

Övning  3-6. Starta en hjälpsession med Teamviewer
1. Gör föregående övning.

2. Med ditt ID och lösen kan din vän 
koppla upp sig mot din dator med 
Teamviewer och ni kan börja lösa 
problemet. På din skärm ser du när 
vännen har fått kontakt genom att 
rutan i bild 46-6 dyker upp på skär-
men. Ni har kontakt och vännen ser 
din skärm på sin dator. Ni kan båda 
använda musen för att styra, men det 
blir enklare om ni kommer överens 
om vem som ska styra. 

3. Du börjar med att styra musen och 
berättar och visar på skärmen vad 
problemet  är. Din vän ser hela tiden 

din skärmbild. 

4. Din vän tar över styrningen och 
visar hur problemet kan lösas på din 
dator. Du ser hela tiden vad han gör 
och du ser hela tiden hur han rör 
musen. Ni bestämmer om vännen 
bara ska visa eller visa och utföra 
ändringarna som genomförs på din 
dator.

5. När ni är färdiga bör du stänga 
Teamviewer genom att klicka på krys-
set i övre högra hörnet, därmed blir 
blir lösenordet ogiltigt, dvs. ingen kan 
koppla upp sig till din dator.

Bild 3–7. Denna lilla ruta nere i 
högra hörnet av din skärm visar att 
din vän har kontakt. När du klickar på 
det röda krysset stängs förbindelsen 
ner.
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reda på dina bekanta 
via ditt e-postprogram, 
och du kan också söka 
manuellt. Klicka på 
Lägg till kontakt för 
att lägga till vänner. Då 
öppnas ett sökfönster 
där man skriver in full-
ständigt namn eller en 
e-postadress i sökfäl-
tet och klickar på Sök. 
Efter ett litet tag visas 
träffarna. 

Börja ett videosamtal 
genom att klicka på 
Kontakter och markera 
den person du vill nå. I 

högerspalten visas uppgifter om din kontakt. Klicka på Ring 
upp för att ringa. Om du har en webbkamera kan du klicka 
på Videosamtal för att starta det. När kontaktpersonen svarar 
startar webbkameran och samtalet automatiskt. 

När en kontakt ringer upp dig har du tre val: Svara, Svara med 
video och Godkänn inte. 

Vilka finns online?
Det är enkelt att se vilka kontakter som är online och går att 
samtala med. När en kontaktperson loggar in på Skype visas en 
liten grön ikon med en bock i . Om kontakten har skrivit in sitt 
telefonnummer och går att kontakta per telefon visas en grön 

ikon med en telefon i. Skulle kontakten välja att vara osynlig 
eller offline visas en grå ikon med ett kryss i.

Gratis Skype kurs
Klickdata har en fri kurs om Skype på www.klickportalen.se

VLC Media player version 1.1.11

www.videolan.org/vlc
Videospelaren VLC Player innehåller allt som krävs för att 
spela upp de flesta ljud- och videoformat. Det är bara att dra 
dem till VLC. Spelaren kommer att känna igen de codecs som 
används och spela upp den aktuella filemen. VLC har stöd för 
de flesta film- och ljudformat samt undertexter och ger möjlig-
het att konvertera mellan en mängd olika format och låter dig 
exportera ljud ur video. 

Kör program som administratör
Det kanske smidigaste sättet att se till att starta ett program som 
administratör, vilket gör att programmet får full tillgång till 
datorn, är genom att hålla in Ctrl+Shift när man klickar igång 
programmet.

Skapa kortkommandon för att starta program
Man kan om man vill skapa tangentbordskommandon som 
direkt startar igång ens favoritprogram. Först skapar man en 
genväg till det aktuella programmet och går sedan in på egen-
skaperna för genvägen. I rutan Kortkommando trycker man 
sedan på en bokstav, exempelvis F. Kortkommandot till pro-
grammet blir sedan Ctrl+Alt+F, där är F är den bokstav man 
valde.Övning  3-7. Kom i gång med Skype

1. Surfa in på Skypes hemsida och 
följ anvisningarna för att komma 
igång.

2. När du öppnar Skype första 
gången måste du upprätta ett konto. 
Skriv in ditt önskade Skypenamn, välj 
ett lösenord. Fyll i lämpliga uppgif-
ter om dig själv och klicka sedan på 

Logga in.

3. Så snart du har loggat in på Skype 
öppnas en välkomstskärm där du kan 
lära dig mer om hur det fungerar③, 
④, ⑤ och ⑥ och hur du kan ställa in 
utrustningen. Klicka på Kontrollera 
att ljudet fungerar ⑦. Välj mikrofon 
och se att den gröna indikatorn ger 

Bild 3–8.  
Videotelefoni med Skype


