
Microsoft 
SharePoint-hírek

Mire szolgálnak a hírek?
A SharePoint-hírek funkció használatra kész beépített tartalomterjesztési 
szolgáltatás, amellyel eljuttathatók a fontos tartalmak a SharePoint-appokat 
és -felületeket használó egyéneknek, csapatoknak és szervezeteknek. Modern 

az információk a célközönségnek.

Ismeretek folyamatos megosztása
Irányelvek és gyakorlati tanácsok közzététele
Az adott területtel kapcsolatos információk 
gyors megkeresése
Beszámolók megosztása az 
ügyféllátogatásokról

A hírek terjesztésének az az 

az ismeretek a teljes 
szervezetben. Íme néhány 

részlegekben hogyan lehet 
használni a híreket.

Bevételekkel kapcsolatos tartalmak 
közzététele 
Gazdasági trendek és hírek elemzésének 
megosztása
A költségvetésre vonatkozó irányelvek 
kihirdetése

Oktatási források közlése 
A legújabb alkalmazotti kézikönyv kihirdetése

Kulcsfontosságú ügyfélsikerek megosztása

Gyakorlati tanácsok adása
Sablonok és újrafelhasználható eszközök 
megosztása

Megbízhatósági és szolgáltatási 
metrikák megosztása

automatizált jelentések 
megjelenítése
Irányelvek és gyakorlati tanácsok 
közzététele

Állapotfrissítések biztosítása
Projekteredmények közzététele
Hatékony területek és 

Kampányok bejelentése
A legújabb események 
követése
Terményomonkbevezetések 
kihirdetése

Ügyfélszolgálat

Emberi 

Marketing

Pénzügy

Értékesítés

Üzemeltetés és 
projektmenedzsment

A hírek 
terjesztésének 

A hírek terjesztési helye a SharePointban
A hírek a SharePoint minden felületén és appjában megjelennek:

Kommunikációs webhelyekCsapatwebhelyek

Központi webhelyek Microsoft Teams SharePoint 
mobilapp
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Webhelyhírek
Csapatwebhely Kommunikációs webhely

Központi webhely

Hírek címe

Hírek
+ Hozzáadás az összes megtekintése

Hírek
+ Hozzáadás az összes megtekintése
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+ Új + Új
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Hírek

KW

H

Teams

Hírek

Hírbejegyzések létrehozása

Kommunikációs webhelyek

CsapatwebhelyekKattintson a Hírbejegyzés 
létrehozása elemre.

Bejegyzés hozzáadása a 

Válassza ki azt a webhelyet, amelyen 
közzé szeretné tenni a hírcikket.

Mobileszközön válassza 
a + Hozzáadás elemet.

Bejegyzés hozzáadása egy csapat-
vagy kommunikációs webhelyen

az + Új > Hírbejegyzés
elemre.

A

B A Hírek szakaszfejléc alatt 
kattintson a + Hozzáadás
elemre.

C A hírek szakaszában 
kattintson Az összes 
megtekintése > 
Hírbejegyzés létrehozása
elemre. 
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+ Hírbejegyzés létrehozása

Webhelyhírek

+ Hírbejegyzés létrehozása

Közzétételi hely 
kiválasztása
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Csapatwebhely

Hírek
+ Hozzáadás az összes megtekintése

C

+ Új

Kommunikációs webhely

Hírek
+ Hozzáadás az összes megtekintése

+ Új
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Hírek
+ Hozzáadás

címsorként fog szolgálni. A bal oldali 
képeszköztárral felvehet vagy 
módosíthat egy képet.

A hírbejegyzés testreszabása

szöveg, képek, videó stb. hozzáadásához. 

Ha végzett a lap létrehozásával, 
kattintson a Közzététel elemre a jobb 

történet legújabb történetként a Hírek 
szakaszban.
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Szöveg

Konferenciafrissítés

Kép

Hivatkozás Beágyazás Kiemelt
tartalom

KÖZZÉTÉTEL

A szerkesztéshez kattintson a ceruza 

Vigye az egérmutatót 

fölé vagy alá, aminek 
a hatására megjelenik 
egy vonal egy 
bekarikázott + jellel. 
Kattintson rá.

Jelölje ki a használni kívánt elrendezést.

C

a Hírek szót beírva 
gyorsan megtalálhatja és 
kiválaszthatja a Hírek 

BA

Legfontos
abb hír

Lista Egymás 
mellett

Központi 
webhely hírei

Elrendezés

D

Hírek

Hírek
Hírek

A hírbejegyzések közzététele a webhelyek Lapok tárában történik. 
Kiválaszthatja azt a webhelyet, amelyet a hírbejegyzések forrásaként szeretne beállítani.

A hírforrás módosítása

-infografikáról

Válassza az Ez a 
webhely, A központ 
összes webhelye 
vagy a Webhelyek 
kiválasztása 

A szerkesztéshez kattintson a ceruza A Webhelyek kiválasztása elemre 
kattintva megkeresheti a felvenni 
kívánt webhelyet, vagy 
kiválaszthat egy vagy több 
webhelyet az ezzel a központtal 
társított, a gyakori vagy a 
legutóbbi webhelyek közül.
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Hírek

Hírforrás
Hírforrás kiválasztása

Ez a webhely

A központ összes webhelye

Webhelyek kiválasztása

Webhelyek kiválasztása

Az ehhez a központhoz tartozó webhelyek

Gyakran felkeresett webhelyek

Keresés cím alapján vagy URL-cím megadása


