
Preberite vse o tem
Microsoft 
SharePointove novice

Kaj so novice?
Storitev SharePointove novice je distribucijska storitev za takojšnjo 
uporabo, ki prek SharePointovih aplikacij in izkušenj širi pomembno 
vsebino med zasebne uporabnike, skupine in skupine v organizacijah. 
Storitev sloni na sodobnih straneh in spletnih gradnikih, zato lahko 

Naknadne smernice in najboljše prakse
Hitro vstavljanje informacij v polje

Prednost distribucije novic je 
izboljšana komunikacija
in skupna raba znanja povsod
v organizaciji. Oglejte si nekaj 
primerov uporabe novic

Skupna raba analize ekonomskih trendov
in novic

Skupna raba novic o zaposlenih, ki so 
napredovali

Skupna raba najpomembnejših novih strank
Distribucija najnovejših novic o podjetju, izdelkih 
in konkurenci

uporabo

Skupna raba meritev zanesljivosti 
in storitve

iz orodij za analizo
Naknadne smernice in najboljše 
prakse

Zagotavljanje posodobitev stanja
Objava rezultatov projekta

Najava kampanj
Oglejte si zadnje dogodke
Promocija predstavitev 
izdelkov

Podpora za 
stranke

Finance

Prodaja

Upravljanje operacij 
in projekta

Prednosti 
distribucije novic

Mesto za distribucijo novic v SharePointu
Novice so prikazane za vse izkušnje s SharePointom in SharePointove aplikacije:

Spletna mesta za komunikacijoSpletna mesta skupine

Microsoft Teams SharePointove 
mobilne aplikacije
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Novice s spletnih mest
Spletno mesto skupine Spletno mesto za komunikacijo
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Ustvarjanje objav novice

Spletna mesta za 
komunikacijo

Spletna mesta skupineKliknite Ustvari objavo novic.

Dodajanje objave s 

V mobilni napravi 
kliknite + Dodaj.

Dodajanje objave na spletno mesto 
skupine ali spletno mesto za komunikacijo

V zgornji vrstici kliknite
+  Novo > Objava novic.

A

B Pod glavo razdelka 
»Novice« kliknite + Dodaj.

C V razdelku z novicami 
kliknite povezavo 
vse > Ustvari objavo novic. 
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+ Ustvarjanje objav novic

Novice s spletnih mest

+ Ustvarjanje objav novic

Izberite mesto 
za objavo
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Spletno mesto skupine
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Spletno mesto za komunikacijo
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+ Novo

SK

Novice
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kot naslov. Sliko lahko dodate ali 
spremenite v orodni vrstici za sliko na levi.

Prilagodite objave novic

Kliknite +, da dodate spletne gradnike, 
kot so besedilo, slike, videoposnetek in 

Ko ustvarite stran, zgoraj desno kliknite 
»Objavi« in zgodba bo kot zadnja 
prikazana v razdelku »Novice«.

A

B

C

Besedilo

Posodobitev za konferenco

Slika Pregledovalnik 
datotek

Povezava Vdelava
Vsebina

OBJAVI

Uporaba spletnega gradnika »Novice« na strani

https://aka.ms/sharepointnews

spletnega gradnika »Novice«.
Postavite kazalec 
miške nad ali pod 

znakom +. Kliknite ga.

Spletni gradnik »Novice« lahko dodate na katero koli stran. Naredite to:

C
V iskalno polje spletnega 
gradnika vnesite 

ter izberite spletni 
gradnik »Novice«.

BA

Top 
zgodba

Seznam Drugo ob 
drugem Novice 

Postavitev
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Spreminjanje vira novic

Dobite lastno kopijo te in druge SharePointove infografike
aka.ms/getspinfographics 

»Izberi to spletno 
mesto«, »Vsa spletna 

ali »Izberi spletna 
mesta«.

strani spletnega gradnika »Novice«.

med spletnimi mesti, povezanimi

spletnimi mesti ali nedavnimi 
spletnimi mesti.
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Nov vir
Izbira vira novic

To spletno mesto

Izbira spletnega mesta

Izbira spletnega mesta

Spletna mesta, povezana s…

Pogosta spletna mesta


