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Microsoft 
SharePoint-uutiset

Mitä ovat uutiset?
SharePoint-uutiset on uudenlainen jakamisalusta, joka 
välittää tärkeää sisältöä henkilöille, tiimeille ja organisaatioille 
kautta SharePoint-sovellusten ja-kokemusten. Nykyaikaisten 
sivujen ja verkko-osien ansiosta voit kertoa tarinoita rikkailla 
ja dynaamisilla sisällöillä.

Mahdollista tietojen jatkuva jakaminen
Julkaise ohjeita ja suosituksia
Jaa tieto nopeasti kentälle
Jaa asiakaskäynti- ja matkaraportteja

Uutisten jakelun etuna on 
parempi kommunikaatio ja 
tietojen jako koko 
organisaatiossa. Seuraavassa
on joitakin tapoja käyttää 
uutisia eri osastoilla

Julkaise tuottotulostietoja 
Jaa taloustrendejä koskevia analyysejä ja 
uutisia
Ilmoita budjettitietoja

Jaa koulutusresursseja 
Ilmoita uusimmasta työntekijän käsikirjasta
Jaa uutisia henkilöiden saamista ylennyksistä

Jaa tietoja avainasiakasvoitoista
Jaa uusimpia uutisia yrityksestä, tuotteista ja 
kilpailijoista
Korosta käytäntösuosituksia
Jaa malleja ja uudelleenkäytettäviä resursseja

Jaa luotettavuus- ja 
palvelumittausten tuloksia
Hanki analyysityökalujen 
automaattisia raportteja
Julkaise ohjeita ja suosituksia

Järjestä tilapäivityksiä
Julkaise projektituloksia
Korosta teho-ominaisuuksia ja 
ajansäästöä

Ilmoita kampanjoista
Kohdista mielenkiinto 
uusimpiin tapahtumiin
Mainosta tuotteiden 
julkistuksia

Asiakastuki

Henkilöstö
hallinto

Markkinointi

Rahoitus

Tekniikka

Myynti

Toiminnot ja 
projektinhallinta

Uutistenjakelun 
etuja

Missä uutisia jaetaan SharePointissa

SharePoint Home

Uutiset näkyvät kaikissa SharePoint-versioissa ja -sovelluksissa:

ViestintäsivustotRyhmäsivustot

Pääsivustot Microsoft Teams SharePoint-
mobiilisovellus
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Uutisjulkaisujen luominen

Viestintäsivustot

RyhmäsivustotNapsauta Luo uutisjulkaisu.

Julkaisun lisääminen 
SharePoint-aloitussivulta

Valitse sivusto, jossa haluat 
julkaista uutisartikkelisi.

Napsauta mobiililaitteessa 
+ Lisää.

Julkaisun lisääminen ryhmä- tai 
viestintäsivustolle

Napsauta ylimmällä 
rivillä vain +  Uusi > 
Uutisjulkaisu.

A

B Valitse Uutiset-osan 
ylätunnisteesta + Lisää.

C Napsauta Uutiset-osassa 
linkkiä Näytä kaikki > 
Luo uutisjulkaisu. 
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Valitse paikka, 
jossa julkaista
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Aloita lisäämällä nimi, joka käytät 
otsikkona. Voit käyttää vasemmalla 
olevaan kuvatyökaluriviä, jos haluat 
lisätä tai muuttaa kuvia.

Uutisjulkaisun mukauttaminen

Napsauttamalla + voit lisätä verkko-
osia, kuten tekstiä, kuvia, videoita ja 
paljon muuta. 

Kun olet luonut sivun, napsauta 
oikeassa yläkulmassa Julkaise ja näet 
jutun ilmaantuvan Uutiset-osaan 
viimeisimpänä.
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Teksti

Kokouspäivitys

Kuva Tiedostojen 
katseluohjelma

Linkki Upota Korostettu
sisältö

JULKAISE

Uutiset-verkko-osan käyttäminen sivulla

Lisätietoja Uutiset-verkko-osasta: 
https://aka.ms/sharepointnews

Napsauta muokkauskynää Uutiset-
verkko-osan vasemmalla puolella.

Kun asetat hiiren 
olemassa olevan verkko-
osan ylä- tai alapuolelle, 
näet viivan, jossa on 
ympyröitynä +-merkki. 
Napsauta sitä.

Valitse asettelu, jota haluat käyttää.

Voit lisätä Uutiset-verkko-osan mille tahansa sivulle. Tee vain seuraavasti:

C
Kirjoittamalla verkko-
osan hakukenttään 
Uutiset voit nopeasti 
löytää ja valita Uutiset-
verkko-osan.
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Uutisjulkaisut julkaistaan sivuston Sivut-kirjastossa. 
Voit valita sivuston, jonka uutisjulkaisuja haluat näyttää.

Muuta uutislähdettä

Hanki oma kopio tästä ja muista SharePoint-infograafeista
aka.ms/getspinfographics 

Valitse Tämä sivusto, 
Kaikki pääsivuston 
sivustot tai Valitse 
sivustot.

Napsauta muokkauskynää Uutiset-
verkko-osan vasemmalla puolella.

Kun valitset Valitse sivustot, voit 
hakea sivuston, jonka haluat 
lisätä, tai valita yhden tai 
useampia sivustoja Tähän 
pääsivustoon liittyvistä 
sivustoista, Usein käytetyistä 
sivustoista tai Viimeksi 
käytetyistä sivustoista.
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