
Dokumentumok közös használata 
 

 

 

Dokumentumok közös használata egy időben 
Ha Word-, Excel-, PowerPoint- és OneNote-dokumentumait Office 365-tárakban tárolja, 

a dokumentumokat böngészőben megnyitó Office Web Apps alkalmazásokkal együtt 

dolgozhat rajtuk másokkal. 

A csapattagok ezután egy időben megnyithatják a dokumentumokat, és közösen dolgozhatnak 

rajtuk anélkül, hogy másokra várnának. Ha speciálisabb funkciókra van szükség, ugyanezek 

a dokumentumok megnyithatók a programok asztali változatában. 
 
 
 

Fájlok feltöltése vagy fájlok létrehozása tárakban 
Dokumentumokat úgy tölthet fel, hogy a számítógépről a csoportwebhely megfelelő tárába 

húzza. 

Új fájl létrehozása a tárban 
 

1. Nyissa meg a tárat a webhelyen, és kattintson 

az új dokumentum elemre. 

2. Válassza ki, hogy milyen típusú fájlt szeretne 

létrehozni, nevezze el, és szükség szerint 

töltse ki a többi adatot. 

3. A fájl megnyílik a megfelelő programban. 

Módosítsa a fájlt igényei szerint. 

4. Mentésekor a fájl visszakerül a tárba, és 

megjelenik a fájllistában. 

5. Ha a dokumentum nevére kattint, a fájl az 

Office Web Apps alkalmazásban nyílik meg. 
 

1. Nyissa meg a tárat a webhelyen. 

2. Keresse meg és jelölje ki 

a feltölteni kívánt okumentumokat 

a számítógépen. 

3. Ezután húzza őket a tár azon 

területére, ahol a fájlok húzása 

ide felirat látható. 

 

 
 

Dokumentum megosztása adott személyekkel 
A dokumentumokat és a mappákat megoszthatja szervezete tagjaival, és megtekintési vagy 

szerkesztési engedélyeket adhat nekik. 

1. Kattintson a dokumentum melletti három pontra (...), majd a Megosztás elemre. 

2. A Megosztás ablakban írja be a megfelelő személyek nevét, majd a nevekre kattintva 

vegye fel őket a meghívottak listájába. 

3. Válassza ki a legördülő menüből azokat az engedélyeket, amelyeket a meghívottaknak 

adni szeretne. 

4. Tetszőlegesen írjon egy üzenetet, és kattintson a Megosztás gombra. 
 

 
 

 



Dokumentumok megosztása 
 

 

Dokumentum megosztása „mindenkivel” 
 

Egyes dokumentumokat olykor a szervezet összes tagjával meg kell osztani, így mások 

könnyebben megtalálhatják, ha rákeresnek. 
 

1. Kattintson a dokumentum melletti három pontra (...), majd a Megosztás elemre. 

2. Írja be a Mindenki értéket a Személyek meghívása mezőbe. 

3. Ha több egyezés is megjelenik, válassza a megfelelőt. Például: Mindenki, kivéve külső 

felhasználók. 

4. Ha meghívó e-mailt is küld, írja be a szövegét a mezőbe, és kattintson a  Megosztás 

gombra. 
 
 
 
 

Tipp: Ha egy 

nagyvállalatnál 

mindenkivel megoszt 

egy dokumentumot, 

általában nem szokás 

e-mailt küldeni. 

Dokumentumok megosztása vállalaton kívüli 

személyekkel 
Előfordulhat, hogy bizonyos dokumentumokat partnerekkel, ügyfelekkel vagy vásárlókkal 

is meg kell osztani. Ez esetben megkérheti őket, hogy jelentkezzenek be a webhelyre 

a dokumentum megtekintéséhez, vagy küldhet nekik vendéghivatkozást, amely lehetővé 

teszi a dokumentum megtekintését vagy szerkesztését anélkül, hogy be kellene jelentkezni. 

1. Keresse meg a megosztani kívánt dokumentumot, kattintson a három pontra (…), majd 

a Megosztás elemre. 

2. Írja be a külső felhasználók e-mail címét. 

3. A legördülő listából válassza ki a megadni kívánt engedélyszintet. 

4. Írjon üzenetet a meghívott címzetteknek a feladatukra vonatkozó minden szükséges 

utasítással. 

5. Tetszőlegesen jelölje be a Bejelentkezés szükséges jelölőnégyzetet, és kattintson 

a Megosztás gombra. 

Dokumentum vagy mappa megosztásának 

megszüntetése 
A dokumentum vagy mappa megosztását visszavonhatja mindenkitől vagy csak a kiválasztott 

személyektől. 
 

1. Jelölje ki azt a dokumentumot vagy mappát, 

amelynek a megosztását meg szeretné szüntetni, 

és kattintson a Fájlok > Résztvevők gombra. 

2. A Résztvevők ablakban kattintson a legördülő 

nyílra a mellett a személy mellett, akivel 

a megosztást meg szeretné szüntetni, és 

kattintson a Megosztás megszüntetése elemre. 



Együttműködés a Wordben 
 

 

Társszerzői műveletek a dokumentumokban 
 

Ha egy Word-dokumentumot egy OneDrive vállalati 

verzió- vagy SharePoint-tárba ment, mások is együtt 

dolgozhatnak rajta a Word Web Appban, ha van 

engedélyük rá. 

1. A tárból kattintással nyissa meg a dokumentumot a Word 

Web Appban. 

2. Kattintson a Dokumentum szerkesztése > Szerkesztés 

a Word Web App alkalmazásban parancsra. 

3. Amikor valaki más is megnyitja a dokumentumot, a Word 

értesítést jelenít meg. Az értesítésre kattintva megnézheti, 

hogy kivel dolgozik együtt. 

Az Ön módosításai akkor válnak láthatóvá munkatársai számára, 

amikor menti a dokumentumot. 
 

A Word Web App ablakának alján látható állapotsorra kattintva 

is megnézheti, hogy éppen ki dolgozik a dokumentumon. 

A Word Web App egy kék pontvonalból álló zárójellel jelzi azt 

a bekezdést, amelyen Ön dolgozik, és mások is láthatják, hogy 

Ön ezen a bekezdésen dolgozik. 

A dokumentum mentésekor a Word Web App értesíti a többi 

közreműködőt. a más szerzők által megváltoztatott tartalom színes 

háttérrel jelenik meg. 

Változások követése 
A Változások követése funkció bekapcsolása esetén nyomon követheti, hogy ki mit módosít 

a dokumentumban. a módosításokat egy függőleges vonal jelzi a margón. 

• Kattintson a Véleményezés > Változások követése gombra. 
 

• A módosítások és a megjegyzések 

megtekintéséhez kattintson a vonalra vagy 

a buborékra, amely azt jelzi, hogy valaki 

megjegyzést írt. 

• Ha csak a megjegyzéseket szeretné 

megnézni, az összes módosítást nem, 

kattintson a Megjegyzések megjelenítése 

elemre. 
 

• A módosítás elfogadásához vagy elvetéséhez az eszköztáron kattintson a Véleményezés > 

Következő > Elfogadás vagy Elvetés parancsra. 

• A Változások követése funkció kikapcsolásához kattintson újra a Változások követése 

gombra. 
 

 

A Word asztali változatának használata 
 

Ha olyan változásokat szeretne végezni, amelyekhez  

a Word asztali változatának funkcióira van szükség, 

például ha tartalomjegyzéket vagy irodalomjegyzéket 

szeretne beszúrni, kattintson a Dokumentum 

szerkesztése > Szerkesztés a Word alkalmazásban 

parancsra. 

További tudnivalók: Eltérések a dokumentumok 

 bön gé s z őbe n  és a Word alkalmazásban való használata 

között. 
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Együttműködés a OneNote-ban 
 

 

Jegyzetfüzet megosztása SharePoint-webhelyen 
A OneNote-jegyzetfüzeteket tárolhatja egy tárban is, ahol a csapat minden tagja elérheti őket. 

Amikor Ön vagy munkatársa módosítja a jegyzetfüzet tartalmát, a OneNote automatikusan menti 

és szinkronizálja a jegyzeteket a SharePointban. Megjegyzendő, hogy ehhez írási, illetve olvasási 

engedéllyel kell rendelkezni a tárban. 
 

1. A OneNote-ban kattintson a Fájl > Új > SharePoint elemre. 

2. A jobb oldalon található SharePoint csoportban kattintson a Tallózás gombra. 

3. Lépjen SharePoint-webhelyünkön abba a dokumentumtárba, ahol a csapatnak szánt 

jegyzetfüzetet tárolni szeretné. 

4. A Jegyzetfüzet neve mezőbe írjon be egy nevet, majd kattintson a Létrehozás parancsra. 

 
Miután létrehozta 

a jegyzetfüzetet, a rá 

mutató hivatkozást 

elküldheti e-mailben 

csapattársainak és 

munkatársainak. 

Bárki, aki a SharePoint- 

webhelyen írási engedéllyel 

rendelkezik, megjelenítheti 

és szerkesztheti 

a jegyzeteket. 

Megosztott jegyzetfüzetek szinkronizálása 
A OneNote rendszeres időközönként automatikusan szinkronizálja a megosztott 

jegyzetfüzeteket. Néha azonban szükség lehet egy megosztott jegyzetfüzet kézi 

szinkronizálására. 

1. A OneNote-ban kattintson a Fájl > Információ > Szinkronizálás állapotának 

megtekintése gombra. 
 

2. A megnyíló Megosztott jegyzetfüzet 

szinkronizálása párbeszédpanelen végezze el 

az alábbi műveletek egyikét: 

• Kattintson az Összes szinkronizálása 

gombra az összes megosztott jegyzetfüzet 

szinkronizálásához. 

• Kattintson a szinkronizálandó jegyzetfüzet 

melletti Szinkronizálás gombra. 
 

 

A OneNote asztali változatának használata 
A OneNote Web App lehetővé teszi, hogy jegyzetlapjaira webböngészőben jegyzeteljen, és 

rendszerezze a lapokat. Ha speciálisabb szerkesztőfunkciókat szeretne használni, kattintson 

a Fájl> Információ > Megnyitás a OneNote programban elemre. 

Amikor menti a jegyzetfüzetet 

a OneNote-ban, a füzet arra 

a webhelyre kerül vissza, ahonnan 

a webalkalmazással megnyitotta. 

További információ: a bön gé s z 

őbe n 

és a OneNote programban használt 

jegyzetfüzetek közötti különbségek. 
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Együttműködés az Excelben 
 

 

 

Közös munka másokkal az Excel Web Appban 
Ha a munkafüzetét elérhetővé teszi szerkesztésre másoknak, akkor mindannyian egy időben 

dolgozhatnak rajta. Ez a lehetőség nagyszerűen működik olyan munkafüzeteknél, amelyekben 

adatokat gyűjt például egy információlistához vagy csoportos projektekhez. 

Az Excel Web Appban a munkafüzet szerkesztése közben megtekintheti, hogy kik dolgoznak 

még a fájlon. 

 

Munkafüzet megosztása 
Az online tárolt munkafüzeteket egy hivatkozás elküldésével is megoszthatja ahelyett, hogy 

e-mailekhez csatolná őket. a címzettek böngészőben vagy mobileszközön nyithatják meg 

a munkafüzetet. Megtekinthetik az összes munkalapot, rendezhetik és szűrhetik az adatokat, 

illetve lehatolhatnak a kimutatások részleteibe. 

1. Kattintson a Fájl > Megosztás > Megosztás másokkal elemre. 

2. Írja be azon személyeknek az e-mail címét, akik a munkafüzeten dolgozni fognak. 
 

 

Excel-munkafüzet szerkesztése a böngészőben 
 

Kattintson a Munkafüzet szerkesztése > Szerkesztés: 

Excel Web App parancsra, ha a munkafüzetet 

a böngészőben szeretné szerkeszteni. Írja be az 

adatokat, adja meg a megfelelő képletet, vegyen fel 

diagramokat, és válassza ki az alapszintű formázási 

beállításokat. 

Az Excel Web App automatikusan menti 

a módosításokat. 

Ha speciálisabb szerkesztési műveleteket szeretne 

elvégezni, kattintson a Szerkesztés: Excel parancsra. 

További információ: Eltérések a munkafüzetek Excel 

alkalmazásban és bön gé s z őbe n való használata 

között 
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Együttműködés az Excelben  

Közös munka ugyanazon a számolótáblán 
 

Az Excel Web App megmutatja, hogy ki dolgozik 

a fájlon, Ön pedig azonnal láthatja a változtatásokat, 

feltéve hogy mások is az Excel Web Appot használják 

(és nem az Excel asztali változatát). 
 
 
 
 

 

Változások követése 
A változások követése funkcióval nyomon 

követheti és kezelheti a megosztott munkafüzetek 

módosításait, és információt jeleníthet meg róluk. 
 

1. Kattintson a Véleményezés lap Változások csoportjában a Munkafüzet megosztása 

gombra. 

2. A Közös használat párbeszédpanel Szerkesztés lapján jelölje be a Közös használat 

engedélyezése. Ez lehetővé teszi a módosítások egyesítését is jelölőnégyzetet. 

3. Kattintson a Beállítás fülre. 

4. A Változtatások nyomon követése csoportban jelölje be az Előzmények megőrzése 

választógombot, és a mellette lévő mezőbe írja be, hogy hány napig szeretné 

megőrizni a módosítási előzményeket. 
 

 
További tudnivalók: Változások nyomon 

követése közös munkafüzetekben. 
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