
Lees er meer over
Microsoft 
SharePoint News

Wat is nieuws?
SharePoint News is een kant-en-klare distributieservice waarmee 
u belangrijke inhoud naar personen, teams en organisaties kunt 
versturen via SharePoint-apps en-functies. Met deze op moderne 
pagina's en webonderdelen gebaseerde service, kunt u artikelen 
met uitgebreide, dynamische inhoud voorzien.

Deel voortdurend kennis
Post richtlijnen en aanbevolen procedures
Geef medewerkers snel informatie
Deel rapporten over klantbezoeken en 
reizen

Het voordeel van 
nieuwsdistributie is dat u kennis 
beter kunt communiceren en 
delen in uw organisatie. Hier 
volgen wat voorbeelden van 
hoe u nieuws in verschillende 
afdelingen kunt gebruiken

Post winstcijfers 
Deel analyses van economische trends en 
nieuws
Kondig budgetrichtlijnen aan

Communiceer trainingsbronnen 
Kondig het nieuwste werknemershandboek aan
Deel nieuws over promoties van mensen

Deel belangrijke geworven klanten
Distribueer het laatste nieuws over het bedrijf, 
producten en concurrenten
Benadruk aanbevolen procedures
Deel sjablonen en herbruikbare activa

Deel betrouwbaarheids- en 
servicestatistieken
Krijg geautomatiseerde rapporten 
uit analysehulpmiddelen
Post richtlijnen en aanbevolen 
procedures

Geef statusupdates
Post projectresultaten
Benadruk efficiënties en 
tijdsbesparingen

Kondig campagnes aan
Informeer over de nieuwste 
evenementen
Promoot productlanceringen
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Voordelen van 
nieuwsdistributie

Waar nieuws wordt gedistribueerd in SharePoint
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Nieuws wordt weergegeven in alle SharePoint-ervaringen en -apps:
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Nieuwsberichten maken

Communicatiesites

TeamsitesKlik op Nieuwsbericht maken.

Een post toevoegen vanuit 
de SharePoint-startpagina

Kies de site waar u uw 
nieuwsartikel wilt publiceren.

Klik op een mobiel 
apparaat op + Toevoegen.

Een post toevoegen in een team-
of communicatiesite

Klik in de bovenste balk 
gewoon op + Nieuw > 
Nieuwsbericht.
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B Klik onder de sectiekop 
Nieuws op + Toevoegen.

C Klik in de sectie Nieuws op 
de koppeling Alles 
bekijken > Nieuwsbericht 
maken. 
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Voeg eerst een naam toe, die als kop zal 
dienen. U kunt de afbeeldingswerkbalk 
aan de linkerkant gebruiken om een 
afbeelding toe te voegen of te wijzigen.

Uw nieuwsbericht aanpassen

Klik op + om webonderdelen zoals 
tekst, afbeeldingen, video en meer toe 
te voegen. 

Wanneer u klaar bent met het maken 
van uw pagina, klikt u rechtsboven op 
Publiceren. Het verhaal verschijnt dan 
in de sectie Nieuws als het meest 
recente verhaal.
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Het webonderdeel Nieuws gebruiken op een pagina

Meer informatie over het webonderdeel Nieuws: 
https://aka.ms/sharepointnews

Klik op het bewerkingspotlood aan de 
linkerkant van het webonderdeel Nieuws.

Plaats de cursor boven 
of onder een bestaand 
webonderdeel. U ziet 
dan een lijn met een 
omcirkelde +. Klik erop.

Selecteer de indeling die u wilt 
gebruiken.

U kunt het webonderdeel Nieuws aan elke pagina toevoegen. Doe gewoon het volgende:

C
Voer in het zoekvak van 
het webonderdeel ‘Nieuws’ 
in om het webonderdeel 
Nieuws snel te vinden en 
selecteren.
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Nieuwsberichten worden gepubliceerd naar de bibliotheek Pagina’s van een site. 
U kunt selecteren uit welke site u uw nieuwsberichten wilt laten komen.

De nieuwsbron wijzigen

Uw eigen exemplaar van deze en andere SharePoint-infographics
aka.ms/getspinfographics 

Kies Deze site, Alle 
sites in de hub of 
Sites selecteren.

Klik op het bewerkingspotlood aan 
de linkerkant van het webonderdeel 
Nieuws.

Wanneer u op Sites selecteren 
klikt, kunt u zoeken naar de 
site die u wilt toevoegen of één 
of meer sites selecteren in Sites 
gekoppeld aan deze hub, 
Veelbezochte sites of Recente 
sites.
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