
Naptár a böngészőben
Rövid útmutató az első lépésekhez

Új naptáresemény létrehozása
Létrehozhat egész napos eseményt vagy személyes 
találkozót, illetve összehívhat értekezletet másokkal.

Az aktuális idő jelölője
A középen végighúzódó vonal
az aktuális időt jelöli, így mindig
azonnal látható, hogy
mi következik.

Más naptárak létrehozása
Azonnal láthatja, hogy melyik
időpont a legalkalmasabb egy
üzleti értekezletre vagy egy
családi vakációra. 

Naptárnézetek váltása
Azt a naptárnézetet használhatja, amelyik a legjobban illik a munkafolyamatához. 
Annyiszor válthat nézetet, ahányszor csak szükséges.

A naptár megosztása
Naptárát megnyithatja
munkatársai számára, hogy
ők is láthassák az Ön találkozóit
és állapotát.

Értekezleti válaszok állapota
Azok az értekezletek, amelyekre
még nem válaszolt, feltételesként
(ferdén vonalkázva) jelennek
meg a naptárában.

Más naptárak megtekintése
Mások naptárát is felveheti. 
Önnek az jelenik meg, amit
a naptár tulajdonosa
engedélyezett. 

Alkalmazásnézetek váltása
Egy kattintással a levelezésre, a névjegyekre
vagy más alkalmazásokra válthat.



Találkozó létrehozása
A találkozó csak Ön érinti, az értekezlet Önön kívül másokat is.

1. Kattintson az Új esemény
elemre.

2. Töltse ki az Esemény
mezőt.

Értekezlet ütemezése más résztvevőkkel
1. Ha egy létező találkozóra meg szeretne hívni másokat, kattintson rá, majd a Szerkesztés

gombra

Az első lépések a naptár böngészőbeli
használatában
Jelentkezzen be szervezete Office 365-portálján keresztül, és a navigációs sávon kattintson a 
Naptár elemre.

Az Ütemezési asszisztens használata
Az Ütemezési asszisztens segítségével könnyebben kijelölheti az értekezletre legalkalmasabb
időpontot. 

1. Kattintson az Ütemezési asszisztens elemre az eseményűrlap tetején.

3. Írja be a kezdés időpontját és az időtartamot. Ha kifejezetten meg szeretné adni
a kezdés és a befejezés időpontját, az időtartamhoz válassza az Egyéni értéket.

4. A Megjelenítés mint mezőben válassza ki azt az elérhetőségi állapotot, amelyet
másoknak mutatni szeretne.

5. Ha az emlékeztető időpontját meg szeretné változtatni az alapértelmezett 15 percről, 
az Emlékeztető mezőben válasszon új időpontot.

6. Ha ismétlődő találkozót állít be, az Ismétlés listából válasszon egyet a lehetőségek közül, 
vagy az Egyéb értéket választva hozzon létre egyéni ismétlődési mintát.

7. Kattintson a Mentés gombra.

VAGY
Új esemény létrehozásához kattintson az új esemény elemre, és kövesse a Találkozó
létrehozása című szakasz 2–6. lépését.

2. A Résztvevők mezőt kitöltve hívjon meg másokat.
3. Ha szükséges, töltse ki a Hely mezőt.
4. Az eseményűrlap alján lévő szövegmezőbe írja be azokat az esetleges információkat, 

amelyeket a résztvevőkkel meg szeretne osztani. Akár fájlokat is csatolhat.
5. Kattintson az Online értekezlet elemre, és adja meg a Lync-értekezlet adatait a távoli

résztvevőknek.
6. Az űrlap tetején kattintson a Küldés gombra.

2. Írja be a résztvevők nevét a Résztvevők
hozzáadása mezőbe.

3. A megfelelő helyiség kiválasztásához
kattintson a Helyiség hozzáadása gombra.

4. A módosítások mentéséhez és
az eseményűrlaphoz való visszatéréshez kattintson az OK gombra.



A naptár által megjelenített napok számának
és más megjelenítési beállításnak a módosítása
1. Kattintson a Beállítások > Beállítások > Beállítások > Naptár fülre.

Több naptár
megtekintése
Új naptár létrehozása

1. A naptár-navigációs panelen kattintson
a jobb gombbal arra a csoportra, amelyben
új naptárt szeretne létrehozni. A Saját
naptárak nagyszerű hely.

2. Válassza az Új naptár parancsot. 

3. Adjon meg egy nevet az új naptárnak.

4. Nyomja le az Enter billentyűt.

Másik személy naptárának felvétele

1. A naptár-navigációs panelen kattintson
a jobb gombbal egy naptárcsoportra, 
és válassza a Naptár megnyitása parancsot.

2. Írja be a megnyitni kívánt naptár nevét, 
vagy ha szervezeten kívüli naptárt szeretne
megnyitni, írja be az URL-címét. 

3. Kattintson a Megnyitás gombra.

Naptár felvétele a nézetbe

• A naptár-navigációs panelen jelölje
be a megtekinteni kívánt naptárak
jelölőnégyzetét.Mozgás a naptárakban

• A naptárnézet módosításához kattintson
a Nap, a Munkahét, a Hét vagy a Hónap
elemre a naptárnézet tetején.

• Az aktuális napra ugráshoz kattintson
az Ugrás a mai napra elemre.

2. A Megjelenés csoportban állítsa be az alábbiakat:

• A munkahét napjai csoportban a felvenni kívánt napok bejelölésével és a kihagyni
kívánt napok jelölőnégyzetének törlésével válassza ki a munkahét napjait.

• Adja meg a munkanap Kezdés időpontja és Befejezés időpontja értékét.

• Az év első hete és A hét első napja listában adja meg a kívánt beállítást.

• Adja meg, hogy a naptár 15 perces vagy 30 perces közöket jelenítsen-e meg.



A naptár megosztása
1. A navigációs sávon kattintson a Naptár elemre, majd a Megosztás gombra.

2. A Megosztás a következővel mezőben adja meg azokat a személyeket, akikkel a naptárt
meg szeretné osztani.

3. A személyek felvételekor megadhatja a megfelelő engedélyszintet is a számukra.

• A Csak elérhetőség engedélyszintet választva csak az elfoglaltsági adatok jelennek meg 
a címzetteknek.

• A Korlátozott részletek engedélyszintet választva a tárgy és a hely is megjelenik.

• A Minden részlet engedélyszintet választva a többi információ is megjelenik, így
például a mellékletek és a jegyzetek is.

• A személyesként megjelölt események mindig csak az elérhetőséget jelenítik meg.

4. Tetszés szerint módosítsa a Tárgy mező tartalmát.

5. Ha több naptára van, a Naptár nézetben választhat közülük.

6. Kattintson a Küldés gombra.

Találkozó vagy értekezlet módosítása
Ön által létrehozott találkozó vagy értekezlet módosítása

1. Jelölje ki a találkozót vagy az értekezletet a naptárban.

2. Ha az eseményt Ön hozta létre, szerkesztéséhez kattintson a Szerkesztés, eltávolításához
a Mégse gombra. 

3. Ha az esemény ismétlődő eseménysorozat része, megjelenik egy menü, ebben kattintson
az előfordulás szerkesztése vagy a sorozat szerkesztése parancsra. Válassza a megfelelő
lehetőséget.

4. Végezze el a szükséges módosításokat, és kattintson a Mentés gombra. Értekezlet esetében
kattintson a Frissítés küldése elemre.

Értekezletre adott válasz módosítása
Meghívottként kapott értekezlet-összehívásra adott válasz módosítása

1. Jelölje ki az értekezletet
a naptárban, és
kattintson az Elfogadás, 
a Feltételes vagy
a Visszautasítás gombra.

2. Ha az esemény ismétlődő eseménysorozat része, megjelenik egy menü, ebben kattintson
az előfordulás szerkesztése vagy a sorozat szerkesztése parancsra. Válassza a megfelelő
lehetőséget.

3. Ha a szervező visszajelzést kért, Ön küldhet neki visszajelzést, szerkesztheti a visszajelzést
az elküldése előtt, vagy mellőzheti a visszajelzést.

A vállalatán belüli (Exchange-
kiszolgálót használó) személyek
e-mailben értesítést kapnak
arról, hogy Ön megosztotta a 
naptárát, és a naptárt felvehetik
saját naptárnézetükbe.

A vállalatán kívüli személyek e-
mailben értesítést kapnak arról, 
hogy Ön megosztotta a naptárát, 
és az e-mailben található
hivatkozást követve
megnyithatják a naptárt a 
böngészőben, vagy felvehetik azt
levelezőprogramjuk (például az
Outlook) naptárnézetébe.
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