
Mac OneNote 2016

Első lépések 
Ez az új OneNote-verzió kifejezetten a Machez készült. Ebből az útmutatóból megismerkedhet az alapokkal.

Gyors hozzáférés az eszközökhöz és a parancsokhoz
A Mac OneNote 2016 képességeinek megismeréséhez kattintson 
a szalaglapokra, és fedezze fel az új és ismerős eszközöket.

Jegyzetfüzetek listája
A jegyzetfüzetre kattintva 
megtekintheti az összes megnyitott 
jegyzetfüzetet, létrehozhat újakat, 
vagy megtekintheti a szinkronizálási 
állapotukat.

Keresés a jegyzetekben
A Keresőmezőbe gépelve azonnal megtalálhat 
szavakat és kifejezéseket a jegyzetfüzetekben.

Gyorselérési eszköztár
A gyakori parancsok 
egyszerűen elérhetők.

Jegyzetfüzetlapok
Ezekre a fülekre kattintva 
válthat az aktuális 
jegyzetfüzet szakaszainak 
lapjai között.

Fontos információk megjelölése
A fontos részletek kategorizálásához vagy 
rangsorolásához felcímkézheti a kijelölt jegyeteket.

Jegyzetfüzet-szakaszok
Ezekre a fülekre kattintva 
válthat az aktuális 
jegyzetfüzet szakaszai között.

A lap bármely részére írhat
A OneNote rugalmas vásznai 
a többi apptól eltérően 
nincsenek korlátozva.

Bekezdés kijelölése
Kijelölheti a jegyzeteket 
kattintással, vagy 
további lehetőségek 
közül választhat, ha 
a Control billentyűt 
lenyomva kattint.

A menüszalag 
elrejtése
Több helyre van 
szüksége? A 
menüszalag ki- vagy 
bekapcsolásához 
kattintson a nyílra.

Jegyzettárolók 
átméretezése
A jegyzetek szélét húzva a 
lapra illesztheti őket, illetve 
a teljes keret húzásával 
áthelyezheti őket.
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A jegyzetek bárhonnan elérhetők
Mire jók a jegyzetek, tervek és ötletek, ha egy merevlemezen maradnak elzárva? A 
jegyzetfüzeteit bármikor elérheti, ha ingyenes Microsoft-fiókjával a OneNote első 
indításakor bejelentkezik Mac gépén. Még az iPhone-ra és az iPadre is érhető el 
ingyenes OneNote alkalmazás, hogy mindenhol naprakész maradhasson.

Soha nem fogy el a papír
Ha új oldalt szeretne létrehozni a jegyzetfüzet aktuális szakaszában, kattintson a (+) Lap 
hozzáadása lehetőségre a lapfülek fölött, vagy kattintson a Fájl > Új lap lehetőségre a 
menüsávon.

Ha új szakaszt szeretne létrehozni az aktuális jegyzetfüzetben, kattintson a szakaszfülek 
melletti plusz jelre (+), vagy kattintson a Fájl > Új szakasz lehetőségre a menüsávon.

A OneNote első indításakor egy alapértelmezett jegyzetfüzet jön létre a 
Gyorsjegyzetek szakasszal, de a menüsáv Fájl > Új jegyzetfüzet elemére kattintva 
könnyen létrehozhat további jegyzetfüzeteket a kívánt témákhoz és projektekhez.A munka mentése automatikusan

A OneNote automatikusan menti az összes módosítást munka közben, hogy Önnek 
ne kelljen ezzel foglalkoznia. A program akkor is menti a jegyzeteit, ha bezárja az 
alkalmazást, vagy Mac gépe alvó állapotba kerül, így ott folytathatja, ahol abbahagyta.

Ha meg szeretné tekinteni, mikor szinkronizálta utoljára a OneNote a módosításait, 
kattintson az aktuális jegyzetfüzet nevére, majd kattintson a Jegyzetfüzetek lista 
melletti nyílra.
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Kijelölt jegyzetek megcímkézése 

A Kezdőlap lapon található címkegyűjtemény lehetővé teszi, hogy prioritást rendeljen 
a kijelölt jegyzetekhez, és kategorizálja őket. A megcímkézett jegyzeteket ikonok jelölik, 
amelyek figyelmeztetik a fontos tevékenységelemek követésére, illetve a teendőlisták 
befejezett feladatainak kipipálására.

Információk táblázatba rendezése 

Valahányszor egy számolótábla túlzásnak tűnne, az egyszerű OneNote-táblázatokkal 
értelmet nyerhetnek az információk. Új szövegsort kezdhet, ha beír egy szót, kifejezést 
vagy számot, majd az új oszlop létrehozásához lenyomja a TAB billentyűt. Új sor 
létrehozásához nyomja meg az Entert. Másik lehetőségként kattintson a Beszúrás > 
Táblázat lehetőségre a menüszalagon vagy a menüsávon.

Ha létrejött a táblázat, és ki van jelölve, a menüszalag Táblázat fülén további parancsok 
jelennek meg.

Szöveg másolása képekből 
A OneNote képes felismerni a szöveget a képen. Szúrjon be egy olvasható szöveget 
tartalmazó képet (például egy számlát) bármelyik oldalon, a Control billentyűt 
lenyomva tartva kattintson a képre, kattintson a Szöveg másolása képből lehetőségre, 
majd illessze be a másolt szöveget, ahová szeretné.

Wiki stílusú hivatkozások létrehozása
Jegyzetfüzetét működő wikilappá alakíthatja, ha adott szakaszokra vagy lapokra 
mutató hivatkozásokat hoz létre. A Control billentyűt lenyomva tartva kattintson 
annak a szakasznak vagy lapnak a fülére, amelyre a hivatkozásnak mutatnia kell. 
Ezután kattintson a Szakaszra mutató hivatkozás másolása vagy a Lapra mutató 
hivatkozás másolása parancsra, majd illessze be a hivatkozást a kívánt helyre.
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Küldjön nekünk visszajelzést!
 

Tetszik a Mac OneNote? Vannak fejlesztési ötletei? Az alkalmazásablak jobb felső 
sarkában található mosolygó arcra kattintva közvetlenül a OneNote fejlesztői 
csapatának küldhet visszajelzést.

Súgó megjelenítése a OneNote-hoz
 

A menüsáv Súgó elemére kattintva megkeresheti azokat a OneNote-funkciókat és 
-parancsokat, amelyekhez segítségre van szüksége, vagy a OneNote súgó elemre 
kattintva böngészhet a népszerű tartalomban. Az egyes súgócikkek alatt található 
visszajelzési űrlap segítségével tudathatja velünk, hogy hasznos volt-e a kapott 
információ.

A munka megosztása másokkal
Ha másokat is szeretne meghívni az aktuális jegyzetfüzet szerkesztésére, szeretné 
kimásolni a felhőbeli helyére mutató hivatkozást, vagy elküldené az aktuális oldalt 
üzenetként vagy PDF-mellékletként a választott e-mail szolgáltatáson keresztül, 
kattintson a jobb felső sarokban található Jegyzetfüzet megosztása gombra.

További rövid útmutatók
A OneNote csak egy a Mac Office 2016 újonnan tervezett alkalmazásai közül. 
Látogasson el a http://aka.ms/office-mac-guides webhelyre, és letöltheti az ingyenes 
rövid útmutatókat a Word, az Excel, a PowerPoint és az Outlook új, Machez készült 
verziójához. 

Ha útmutatóinkkal kapcsolatban bármilyen visszajelzése van, kérjük, küldje el 
megjegyzéseit a letöltési lap alján. Köszönjük!


