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Vybíráme zajímavé aktuality:

České firmy čelí vlně falešných e-mailů
Ochrana elektronické pošty zůstává i letos jednou z hlavních priorit lokálních poskytovatelů IT
bezpečnosti, když nejvíce škodlivého obsahu přichází přes e-maily. Více...

Zneužití dokumentů OneNote ke stahování malware
Upozorňujeme na zvyšující se počet phishingových kampaní, zneužívajících typicky e-mailové
přílohy aplikace Microsoft OneNote, která po spuštění stáhne škodlivý soubor ze vzdáleného
serveru. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz  nebo na Facebooku .

Tipy a triky

http://www.amenit.cz/r/?id=251162296633928
http://www.amenit.cz/r/?id=201846938283858
http://www.amenit.cz/r/?id=84691423594795
http://www.amenit.cz/r/?id=30075888289639


Jak oživit nefunkční pixely na monitoru?

Mnoho uživatelů po rozbalení a zprovoznění nového monitoru pečlivě kontroluje kvalitu jeho
obrazu a ihned reklamuje případné viditelné chyby pixelů. Avšak i později při následném provozu
si mnoho uživatelů dává pozor na drobné vady, které je možné uplatnit ještě v rámci záruky.
Zejména u starších obrazovek je běžnou věcí, že se po čase objeví chyby, jako je například
"visící" pixel, který zobrazuje pouze jednu barvu. V takových případech mohou u monitorů s
technologiemi LCD a TFT pomoci softwarové nástroje, například bezplatný PixelHealer , který
dokáže oživit nefunkční pixely rychlými změnami barev.

Pro řešení chyb pixelů může pomoci rozblikání obrazu. Stačí přetáhnout barevný čtverec
do oblasti monitoru s chybným pixelem a kliknout na možnost "Start Flashing". Čtverec pak bude
rychle střídat vybrané barvy ze spektra RGB. Barevné blikání může způsobit, že se "visící" pixely
opět zotaví a začnou fungovat správně. Je ale důležité mít na paměti, že jde pouze
o experimentální metodu, která v některých případech může pomoci, nicméně stoprocentní
úspěch není zaručen.

http://www.amenit.cz/r/?id=25793867526543


Jak vložit do Microsoft Wordu vodoznak?

Vodoznak je text či obrázek "na pozadí dokumentu", který poskytuje informaci například o tom,
že dokument je důvěrný, nebo že se jedná třeba o vzor či návrh smlouvy. Pokud chcete dokument
opatřit vodoznakem,  přejděte na záložku "Návrh" a vyberte "Vodoznak" v části "Pozadí stránky"
vpravo.

V programu Word jsou k dispozici čtyři standardní šablony vodoznaků, ale můžete si také vytvořit
svůj vlastní vodoznak pomocí volby "Vlastní vodoznak...". Můžete upravit text podle svých
představ. Vodoznak bude viditelný i v digitální podobě dokumentu, nejen při tisku.

Soutěž



Vyhodnocení minulé soutěže:

Na otázku z minulého vydání elektronického magazínu IT Kompas odpověděl správně
a ze správných odpovědí byl vylosován pan  T. E., kterému tímto gratulujeme k výhře
softwaru ESET Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla:

Co znamená pojem "Scam"?

Správná odpověď měla být:

Scam označuje podvod, který cílí primárně na získání finančních prostředků oběti. Může
se vyskytovat v online i offline světě.

Nová otázka:

Co označuje v internetové komunikaci zkratka "BTW"?

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který od nás získá AVG PC TuneUp pro 1 PC na rok
zdarma.

Odpovědi pište do 20. 3. 2023 na e-mail amenit@amenit.cz .

Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete co nejdříve dozvědět,
zda jste vyhráli, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako
první.

 Vtip pro dobrou náladu

Proč bývalý zloděj prodává turecký med?

Konečně seká dobrotu!

Vydání IT Kompasu od 1. čísla naleznete zde.

Tým Antivirového Centra
Amenit s.r.o. 

http://www.amenit.cz/r/?id=198360585648540
http://www.amenit.cz/r/?id=228883400541593
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.amenit.cz/r/?id=229035355288390
http://www.amenit.cz/r/?id=213446671883855



