
Együttműködés csoportwebhelyen 

Rövid útmutató az első lépésekhez 

Blogbejegyzés 

közzététele 

Azonnal megoszthatja 

az új információkat 

csoportjával. 

A csoport 

tevékenységeinek 

megtekintése 

Megtudhatja, hogy éppen 

mivel foglalkoznak a csoport 

tagjai. 

Váltás 

Egyetlen kattintással az e-mailekre, a naptárra, 

a névjegyekre vagy a dokumentumokra léphet. Egyetlen 

kattintással csatlakozhat egy vitafórumhoz a Yammerben, 

vagy megtekintheti az Ön által követett webhelyeket. 

A legfrissebb hírek beszerzése 

Hirdetmények közzétételével 

mindenki naprakész maradhat. 

Dokumentumok közös 

létrehozása 

Ha megoszt egy dokumentumot 

egy csoporttaggal, egyszerre 

dolgozhatnak ugyanazon 

a dokumentumon. 
Mások igényeinek 

kiderítése 

Csoportos felméréssel 

kiderítheti, hogy mit 

gondolnak a csoport 

tagjai. 

Csoportnaptár létrehozása 

A csoport eseményeit és 

értekezleteit csoportnaptárban 

tárolhatja, és ezt a naptárt 

megtekintheti az Outlookból. 

Keresés 

Gyorsan megtalálhatja a keresett 

dokumentumokat, értekezleteket 

és eseményeket. 



Esemény hozzáadása csoportnaptárhoz 
Ha hozzáad egy eseményt egy csoportnaptárhoz, azzal megkönnyíti csoportja számára 

a mérföldkövek és események nyomon követését.  

Dokumentum közös létrehozása a Wordben 
Ha együtt szeretne működni egy másik csoporttaggal egy csoportdokumentumon, ezt 

közvetlenül a Wordben megteheti. 

1. A csoport Dokumentumok könyvtárában nyissa meg azt a dokumentumot, amelyen 

együtt szeretne dolgozni egy másik csoporttaggal. Fontos, hogy csak megnyissa 

a dokumentumot, és ne vegye ki azt. Ha kiveszi a dokumentumot, azzal kizárólagos 

használatra nyitja meg azt. 

2. Végezze el a kívánt módosításokat, majd mentse a változtatásokat. A másik személy 

ugyanezt teszi.  

3. A lap frissítésével megtekintheti a másik személy által elvégzett és mentett módosításokat. 

Bemutatók közös létrehozására is van mód a PowerPointban, illetve munkafüzetekére az 

Excel Web Appban. Az Excel 2013-ban azonban egyszerre csak egy személy szerkesztheti 

a munkafüzeteket. 

Megjegyzés: Az, hogy pontosan mely alkalmazásokat használhatja a csoportwebhelyen, attól 

függ, hogy csoportja hogyan tervezte meg a webhelyet. 

Új hirdetmény létrehozása 

1. Kattintson a csoportwebhelyen a Hirdetmények 

elemre. 

2. A megjelenő párbeszédpanelen írjon be egy  

címet, majd adja meg a hirdetmény adatait 

a Szövegtörzs mezőben.  

3. Kattintson a Mentés gombra. 

Válasz felmérésre 

Ha létrehoz egy felmérést, azzal kiderítheti, hogy 

mit gondolnak mások. A csoport tagjai gyorsan és 

egyszerűen válaszolhatnak. 

1. A csoportwebhely kezdőlapján kattintson 

a felmérés nevére. 

2. A felmérés lapján kattintson a Válasz 

a felmérésre elemre. 

3. Adja meg a kívánt beállításokat, és kattintson 

a Befejezés gombra. 

1. A csoportwebhely kezdőlapjáról lépjen a naptárra. 

2. Kattintson a naptárba felvenni kívánt dátumra, 

majd a Hozzáadás gombra.  

3. Írja be az esemény nevét, majd adja meg az 

időpontokat, a leírást és a többi esetleges fontos 

adatot. 

4. Amikor végzett az adatok megadásával, kattintson 

a Mentés gombra.  

Bejegyzés közzététele csoportblogon 
Megjegyzést írhat egy másik személy által közzétett 

blogbejegyzéshez, vagy új blogbejegyzést is létrehozhat.  

Új blogbejegyzés létrehozásához lépjen a blog lapjára. 

1. A Blogeszközök listában kattintson a Bejegyzés létrehozása 

elemre. 

2. Adjon címet a bejegyzésnek, majd írja be a kívánt  

tartalmat.  

3. Ha végzett, kattintson a Közzététel gombra. 

Képet, hangfájlt vagy akár videót is hozzáadhat. 


