
Leia tudo a respeito
Microsoft Notícias 
do SharePoint

Quais são as novidades?
As notícias do SharePoint são um serviço de distribuição pronto 
para uso que obtém conteúdo importante para públicos-alvo 
pessoais, de equipe e organizacionais em aplicativos e experiências 
do SharePoint. Integrado em páginas modernas e web parts, ele 
possibilita contar histórias com conteúdo rico e dinâmico.

Permitir o compartilhamento contínuo de 
conhecimento
Postar diretrizes e práticas recomendadas
Obter informações rapidamente sobre o setor
Compartilhar relatórios de viagens e visitas 
aos clientes

A vantagem da distribuição de 
notícias é uma comunicação 
aprimorada e o 
compartilhamento de 
conhecimento por toda a 
organização. Veja alguns 
exemplos de como usar notícias 
em vários departamentos

Postar a divulgação de resultados 
Compartilhar notícias e análise de 
tendências econômicas
Anunciar diretivas orçamentárias

Divulgar recursos de treinamento 
Anunciar o manual do funcionário mais recente
Compartilhar notícias sobre promoções de 
pessoas

Compartilhar as conquistas de clientes importantes
Distribuir as notícias mais recentes sobre a empresa, 
os produtos e a concorrência
Realçar as práticas recomendadas
Compartilhar modelos e ativos reutilizáveis

Compartilhar confiabilidade e 
medição da qualidade do serviço
Obter relatórios automatizados 
das ferramentas de análise
Postar diretrizes e práticas 
recomendadas

Fornecer atualizações de status
Postar resultados de projetos
Realçar as eficiências e 
economias de tempo

Anunciar campanhas
Acompanhar os eventos mais 
recentes
Promover o lançamento de 
produtos

Atendiment
o ao cliente

Recursos 
humanos

Marketing

Finanças

Engenharia

Vendas

Gerenciamento de 
projetos e operações

Vantagens da 
distribuição de 
notícias

Onde as notícias são distribuídas no SharePoint

Página Inicial do SharePoint

As notícias são exibidas nos aplicativos e nas experiências do SharePoint:
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Como criar postagens de notícias

Sites de comunicação

Sites de equipeClique em Criar 
postagem de notícias.

Adicionar uma postagem na 
Página Inicial do SharePoint

Escolha o site no qual pretende 
publicar o artigo de notícias.

No dispositivo móvel, 
clique em + Adicionar.

Adicionar uma postagem em um site 
de equipe ou de comunicação

Na barra superior, basta 
clicar em + Novo > 
Postagem de notícias.
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B Abaixo do cabeçalho da 
seção Notícias, clique 
em + Adicionar.

C No cabeçalho da seção 
Notícias, clique no link 
Ver tudo > Criar 
postagem de notícias. 
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Comece adicionando um nome que 
servirá como título. Use a barra de 
ferramentas da imagem à esquerda 
para adicionar ou alterar a imagem.

Personalizar a postagem de notícias

Clique no sinal de adição (+) para 
adicionar web parts, como texto, 
imagens, vídeos e muito mais. 

Quando concluir a criação da página, 
clique em Publicar, no canto superior 
direito, para exibir a história na seção 
Notícias, como a história mais recente.
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Usar a web part Notícias em uma página

Saiba mais sobre a web part Notícias: 
https://aka.ms/sharepointnews

Clique no lápis de edição, à esquerda da 
web part Notícias.

Passe o cursor do 
mouse acima ou 
abaixo de uma web 
part existente para 
exibir uma linha com 
um sinal de adição (+) 
circulado. Clique nele.

Selecione o layout desejado.

É possível adicionar a web part Notícias em todas as páginas. Basta fazer o seguinte:

C
Na caixa de pesquisa da 
web part, insira "notícias" 
para localizar 
rapidamente e selecione 
a web part Notícias.
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As postagens de notícias são publicadas na biblioteca de Páginas de um site. 
Você pode selecionar o site proveniente das postagens de notícias.

Alterar a fonte de notícias

Obtenha uma cópia deste e de outros infográficos do SharePoint
aka.ms/getspinfographics 

Escolha Este site, 
Todos os sites no 
hub ou Selecionar 
sites.

Clique no lápis de edição, à 
esquerda da web part Notícias.

Para pesquisar o site que você 
deseja adicionar, clique em 
Selecionar sites, ou selecione 
um ou mais sites entre as 
opções Sites associados a este 
hub, Sites frequentes ou Sites 
recentes.

A CB

Notícias

Nova fonte
Selecione uma fonte de notícias

Este site

Todos os sites no hub

Selecionar sites

Selecionar sites

Sites associados a este hub

Sites frequentes

Pesquise pelo título ou insira a URL

https://aka.ms/getspinfographics

