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SharePointi uudised

Mis on uudised?
SharePointi uudised on uus sisseehitatud leviteenus, mille abil 
saate kõigis SharePointi rakendustes ja kasutuskeskkondades 
edastada sihtrühmadele olulise sisu nii isiklikul, meeskonna kui ka 
asutuse tasandil. Moodsad lehed ja veebiosad võimaldavad teil 
oma loo jutustamiseks kasutada rikkalikku ja dünaamilist sisu.

Pidev teadmiste jagamise
Juhiste ja heade tavade tutvustamine
Teabe kiire viimine auditooriumini
Kliendikülastuste ja reiside aruannete 
jagamine

Uudiste edastamise 
kasuteguriks on 
organisatsioonisisese suhtluse 
suurenemine ja teadmiste 
jagamine. Siin on mõned näited 
uudiste kasutusvõimalustest 
erinevates osakondades

Avaldatud tulude tutvustamine 
Majandustrendide analüüsi ja 
majandusuudiste jagamine
Eelarvesuunistest teavitamine

Koolitusressurside tutvustamine 
Töötaja käsiraamatu uue verisooni ilmumisest 
teavitamine
Inimeste edutamiste uudiste jagamine

Võtmeklientide võitude jagamine
Ettevõtte, toodete ja konkurentide uudiste 
levitamine
Parimate tavade väljatoomine
Mallide ja korduvkasutatavate varade jagamine

Usaldusväärsuse ja 
hooldusnäitajate jagamine
Automaatsete aruannete saamine 
analüüsitööriistadelt
Juhiste ja heade tavade 
tutvustamine

Olekuvärskenduste esitamine
Projekti tulemuste tutvustamine
Tõhustamiste ja aja kokkuhoiu 
väljatoomine

Kampaaniatest teavitamine
Viimaste sündmuste 
tõstmine tähelepanu 
keskmesse
Toodete turuletoomise 
reklaamimine
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Kus SharePointis uudiseid levitatakse

SharePointi avaleht

Uudiseid levitatakse kõikjal SharePointis ja rakendustes:

TeabeedastussaididMeeskonnatöö saidid

Keskussaidid Microsoft Teams SharePointi 
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Uudised saitidelt
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Uudisepostituse loomine

Teabeedastussaidid

Meeskonnatöö saididKlõpsake nuppu Loo uudisepostitus.

Postituse lisamine 
SharePointi avalehelt

Valige sait, millel soovite 
uudiseartikli avaldada.

Mobiilsideseadmes 
klõpsake nuppu + Lisa.

Postituse lisamine meeskonnatöö või 
teabeedastussaidile

Klõpsake ülemisel ribal 
lihtsalt + Uus > 
Uudistepostitus.

A

B Jaotise Uudised päise all 
klõpsake + Lisa.

C Uudiste jaotises klõpsake 
linki Kuva kõik > Loo 
uudisepostitus. 
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Esmalt lisage nimi, mis ühtlasi hakkab 
olema ka pealkiri. Pildi lisamiseks või 
vahetamiseks saate kasutada vasakul 
asuvat pildi tööriistariba.

Uudisepostituse kohandamine

Klõpsake +, et lisada veebiosi, nt teksti, 
pilte, videoid jm. 

Kui olete lehe koostamise lõpetanud, 
klõpsake ülal paremal asuvat nuppu 
Avalda ning lugu kuvatakse jaotises 
Uudised kõige värskema loona.
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Veebiosa Uudised kasutamine lehel

Lisateave veebiosa Uudised kohta: 
https://aka.ms/sharepointnews

Klõpsake veebiosa Uudised vasakul 
küljel asuvat redigeerimispliiatsit.

Viige hiirekursor 
olemasoleva veebiosa 
kohale või alla ja 
kuvatakse joon koos 
ringiga ümbritsetud 
märgiga +. Klõpsake seda.

Valige sobiv paigutus.

Veebiosa Uudised saate lisada mis tahes lehele. Selleks tehke järgmist.

C
Veebiosa Uudised kiireks 
leidmiseks ja valimiseks 
sisestage veebiosa 
otsinguväljale sõna Uudised.
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Uudisepostitused avaldatakse saidi teegis Lehed. 
Saate valida, milliselt saidilt soovite oma uudisepostitused hankida.

Uudiste allika muutmine

Selle ja muu SharePointi teabegraafika saate alla laadida siit:
aka.ms/getspinfographics 

Valige „See sait“, 
„Kõik keskuses 
olevad saidid“ või 
„Saitide valimine“.

Klõpsake veebiosa Uudised vasakul 
küljel asuvat redigeerimispliiatsit.

Kui klõpsate valikut „Saitide 
valimine“, saate lisamiseks 
saite otsida või valida ühe või 
mitu saiti jaotisest „Selle 
keskusega seotud saidid“, 
„Sageli külastatavad saidid“ 
või „Hiljutised saidid“.
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Otsige pealkirja järgi või sisestage URL


