
Les alt om det
Microsoft 
SharePoint-nyheter

Hva er nytt?
SharePoint-nyheter er en bruksklar distribusjonstjeneste som 
formidler viktig innhold til personlige målgrupper, målgrupper for 
team og organisasjoner på alle SharePoint-apper og -opplevelser. 
Den er bygd på moderne sider og nettdeler og gjør at du kan 
fortelle en historie med rikt, dynamisk innhold.

aktivere kontinuerlig deling av kunnskap
legge inn retningslinjer og anbefalte 
fremgangsmåter
få informasjon til feltet raskt
dele kundebesøk og reiserapporter

Fordelen med distribusjon av 
nyheter er forbedret 
kommunikasjon og deling av 
kunnskap i hele organisasjonen. 
Her er noen eksempler på 
hvordan du kan bruke nyheter i 
forskjellige avdelinger

legge inn inntekter 
dele analyse av økonomiske trender og 
nyheter
kunngjøre budsjettretningslinjer

kommunisere opplæringsressurser 
kunngjøre den nyeste håndboken for ansatte
dele nyheter om personkampanjer

dele viktige kundeanskaffelser
distribuere nyheter om firmaet, produktene og 
konkurrentene
utheve anbefalte fremgangsmåter
dele maler og ressursene som brukes på nytt

dele målinger av pålitelighet og 
service
få automatiserte rapporter fra 
analyseverktøy
legge inn retningslinjer og 
anbefalte fremgangsmåter

formidle statusoppdateringer
legge inn prosjektresultater
utheve effektiviseringer og 
spart tid

kunngjøre kampanjer
få fokuset på de nyeste 
hendelsene
fremme produktlanseringer
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Der nyheter distribueres i SharePoint

Hjemmesiden for SharePoint

Nyheter vises i alle SharePoint-opplevelser og -tillegg:
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Slik oppretter du nyhetsmeldinger

Kommunikasjonsområder

GruppeområderKlikk på + Opprett nyhetsmelding.

Legge til et innlegg fra 
SharePoint-hjemmesiden

Velg området du vil publisere 
nyhetsartikkelen i.

Klikk på + Legg til på 
mobiltelefon.

Legge til et innlegg i et område for 
en gruppe eller for kommunikasjon

Bare klikk på + Ny > 
Nyhetsmelding i den 
øverste linjen.
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B Klikk på + Legg til under 
inndelingsoverskriften 
Nyheter.

C Klikk på koblingen Se alle > 
Opprett nyhetsmelding i 
nyhetsinndelingen. 
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+ Opprett nyhetsmelding
Velg hvor 
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publisere
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Begynn med å legge til et navn som 
skal fungere som overskriften. Du kan 
bruke bildeverktøylinjen til venstre for 
å legge til eller endre et bilde.

Tilpasse nyhetsmeldingen

Klikk på + for å legge til nettdeler, for 
eksempel tekst, bilder, video og mer. 

Når du er ferdig med å opprette siden, 
klikker du på Publiser øverst til høyre. 
Artikkelen vises i Nyheter-inndelingen 
som den nyeste historien.
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Bruke Nyheter-nettdelen på en side

Finn ut mer om Nyheter-nettdelen: 
https://aka.ms/sharepointnews

Klikk på redigeringsblyanten på venstre 
side av Nyheter-nettdelen.

Hold musepekeren 
over eller under en 
eksisterende nettdel, 
og du ser en linje med 
en innsirklet +. Klikk på 
den.

Velg oppsettet du vil bruke.

Du kan legge til Nyheter-nettdelen på en side. Bare gjør dette:

C
Skriv inn Nyheter for 
raskt å finne og velge 
Nyheter-nettdelen i 
søkeboksen til nettdelen.
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Nyhetsmeldinger publiseres på sidebiblioteket for et område. 
Du kan velge området du vil at nyhetsmeldingene skal komme fra.

Endre nyhetskilden

Få en kopi av dette og annen informasjonsgrafikk for SharePoint
aka.ms/getspinfographics 

Velg Dette 
området, Alle 
områder i huben 
eller Velg områder.

Klikk på redigeringsblyanten på 
venstre side av Nyheter-nettdelen.

Når du klikker på Velg 
områder, kan du søke etter 
området du vil legge til eller 
velge ett eller flere områder 
fra Områder som er knyttet til 
denne huben, Vanlige områder 
eller Nylig brukte områder.
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Områder som er knyttet til...

Vanlige områder

Søk etter tittel, eller angi nettadresse

https://aka.ms/getspinfographics

