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Nyheder i SharePoint

Hvad er nyheder?
Nyheder i SharePoint er en køreklar distributionstjeneste,
der leverer vigtigt indhold til private brugere, teams
og organisationer på tværs af SharePoint-apps og -oplevelser. 
Det er baseret på moderne sider og webdele og lader dig 
fortælle historier med avanceret og dynamisk indhold.

Foretag fortløbende vidensdeling
Udsend retningslinjer og bedste praksis
Få hurtigt oplysninger ud til hele 
organisationen
Del rapporter fra kundebesøg og rejser

Nyhedsdistribution indebærer 
fordele som forbedret 
kommunikation og vidensdeling 
i hele organisationen. Her er 
nogle eksempler på, hvordan 
nyheder kan bruges i forskellige 
afdelinger

Udsend regnskabsmeddelelse 
Del analyse af økonomiske tendenser og 
nyheder
Bekendtgør retningslinjer for budgetter

Videregiv oplysninger om kursusressourcer 
Videregiv oplysninger om den seneste 
medarbejderhåndbog
Del nyheder om forfremmelser

Del nyheder om erhvervelse af vigtige nye kunder
Udsend de vigtigste nyheder om firmaet, 
produkter og konkurrenter
Fremhæv bedste praksis
Del skabeloner og genanvendelige aktiver

Del målinger for pålidelighed og 
tjeneste
Få automatisk rapporter fra 
analyseværktøjer
Udsend retningslinjer og bedste
praksis

Giv statusopdateringer
Udsend projektresultater
Fremhæv effektivitet og 
tidsbesparelser

Annoncér kampagner
Skab interesse for de seneste 
begivenheder
Reklamér for produktlanceringer

Kundesupport

HR

Marketing

Økonomiafdeling

Teknisk 
afdeling

Salgsafdeling

Drift og
projektstyring

Fordele ved 
nyhedsdistribution

Hvor distribueres nyheder i SharePoint?

SharePoint-startsiden

Nyheder vises på tværs af SharePoint-oplevelser og -apps:

KommunikationswebstederTeamwebsteder

Hubwebsteder Microsoft Teams SharePoint-
mobilapp
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Sådan opretter du nyhedsindlæg

Kommunikationswebsteder

TeamwebstederKlik på Opret nyhedsindlæg.

Tilføj et indlæg fra 
SharePoint-startsiden

Vælg det websted, hvor du vil 
udgive din nyhedsartikel.

På mobilenheder skal 
du klikke på + Tilføj.

Føj et indlæg til et team- eller 
kommunikationswebsted

På den øverste linje skal 
du klikke på + Ny > 
Nyhedsindlæg.
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B Under sektionsoverskriften 
Nyheder skal du klikke på 
+ Tilføj.

C I nyhedssektionen skal du 
klikke på linket Se alle > 
Opret nyhedsindlæg. 
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Vælg, hvor 
du vil udgive
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Begynd med at tilføje et navn, der vil 
fungere som overskrift. Du kan bruge 
billedværktøjslinjen til venstre til at 
tilføje eller ændre et billede.

Tilpas dit nyhedsindlæg

Klik på + for at tilføje webdele som 
f.eks. tekst, billeder, video med mere. 

Når du er færdig med oprette siden, skal 
du klikke på Udgiv øverst til højre, 
hvorefter historien vises som den seneste 
historie under sektionen Nyheder.
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Brug webdelen Nyheder på en side

Få mere at vide om webdelen Nyheder: 
https://aka.MS/sharepointnews

Klik på redigeringsblyanten i venstre 
side af webdelen Nyheder.

Hold musen over eller 
under en eksisterende 
webdel, hvorefter du får 
vist en linje med et 
indcirklet +. Klik på den.

Vælg det layout, du vil bruge.

Du kan føje webdelen Nyheder til en vilkårlig side. Du skal blot gøre følgende:

C
Skriv Nyheder i webdelens 
søgefelt for hurtigt at 
finde og vælge webdelen 
Nyheder.
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På et websted udgives nyhedsindlæg i biblioteket Sider. 
Du kan vælge det websted, hvorfra du ønsker at modtage nyhedsindlæg.

Rediger nyhedskilden

Få din egen kopi af denne og andre SharePoint-infografikker
aka.ms/getspinfographics 

Vælg dette websted, 
Alle websteder
i hubben eller Vælg 
websteder.

Klik på redigeringsblyanten i venstre 
side af webdelen Nyheder.

Når du klikker på Vælg 
websteder, kan du søge efter 
det websted, du vil tilføje, eller 
vælge et eller flere websteder 
fra Websteder, der er knyttet til 
denne hub, Hyppige websteder 
eller Seneste websteder.
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