
OneDrive
Rövid útmutató az első lépésekhez
A biztonságos hozzáférésnek, megosztásnak és fájltárolásnak köszönhetően bárhonnan hatékonyan dolgozhat. 
Jelentkezzen be az Office 365-előfizetésébe, majd az appindítón válassza a OneDrive csempét.

Korábbi verziók
Egy fájl verzióelőzményeinek 
megtekintése, visszaállás egy 
korábbi verzióra.

Letöltés
Fájl egy példányának letöltése 
offline szerkesztésre (a helyi 
eszközön foglal tárhelyet).

Megnyitás
Fájlok megnyitása és 
szerkesztése online vagy asztali 
appban.

Megosztás
Fájlok megosztása közvetlenül a 
OneDrive-ból. Minden fájl privát, 
amíg meg nem osztja őket.

Hivatkozás másolása
A kijelölt fájl hivatkozásának 
másolása, és beillesztése 
csevegőüzenetbe, e-mailbe vagy 
webhelyre.

Áthelyezés/Másolás
Fájl áthelyezése vagy másolása 
egy másik helyre. A fájlokat 
húzással is áthelyezheti. 

Információs panel
Információ a fájlokról és a 
legutóbbi tevékenységekről, a 
fájl engedélyeinek kezelése.

Megosztás állapota
A megosztott fájlok és a 
megosztás résztvevőinek 
megtekintése

Velem megosztva
Fájlok megtekintése és 
rendezése a megosztás 
dátuma, a tevékenység vagy a 
megosztás résztvevői szerint.

Legutóbbi tevékenység
Egy fájl megosztási, 
megtekintési és szerkesztési 
előzményeinek megtekintése.

Lomtár
Véletlenül törölt fájlok 
visszaállítása 90 napon belül.

Felfedezés*
A szervezet népszerű 
tartalmainak és a munkához 
kapcsolódó tartalmak 
megtekintése. A funkciót az MS 
Graph működteti.

Csoportwebhelyek
Ugrás a követett SharePoint-
csoportwebhelyekre.

* A Felfedezés nézet nem módosítja az engedélyeket. A privát dokumentumokat mások nem láthatják, és Ön is csak azokat a dokumentumokat láthatja, melyekhez hozzáférési engedélyt kapott.
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OneDrive mobilapp
Az appáruházakból letölthető OneDrive app a személyes és a szervezeti OneDrive-fiókokat is támogatja iOS-, 
Android- és Windows-felületen.

Fényképek és 
videók mentése 
közvetlenül a 
OneDrive-ra.

SharePoint-
webhelyek 
elérése.

Felvétel készítése 
rajztáblákról, illetve 
egy- vagy többoldalas 
dokumentumokról.

Fájl megosztása 
másokkal

Önnel 
megosztott 
fájlok 
megtekintése.

Fájlok és mappák 
megnyitása a 
OneDrive-on.

Fiókok, a 
legaktívabb 
fájlok és az 
offline fájlok 
megtekintése

Fájl vagy mappa 
áthelyezése más 
helyre.

Fájl szerkesztése 
online vagy 
ügyfélnézetben.

Több fiók megtekintése 
és kezelése – személyes 
és szervezeti fiókok.

Mások 
meghívása fájlok 
megosztására.

Részletek, például 
a fájlmegosztás 
résztvevőinek 
megtekintése.

Véletlenül 
törölt fájlok 
helyreállítása.

Hivatkozás 
másolása, és 
beillesztése 
csevegőüzenetbe, 
e-mailbe vagy 
webhelyre.

Hivatkozás 
küldése 
e-mailben 
a fájl Outlookban 
történő 
megosztásához

Fájlok és mappák 
hozzáférhetővé 
tétele offline*.

Trendek, 
nézetek és a 
tevékenységdiagram 
megtekintése

A fenti képek egy iOS-készüléken megnyitott OneDrive Vállalati verziós fiók képernyőit ábrázolják. Android-készülékeken hasonló felület jelenik meg, csak a fájltevékenységeket mutató funkció tér el.

*A felhőbe való szinkronizáláshoz offline-ról online állapotra kell állítani a fájlokat és a mappákat.
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Fájlok és mappák létrehozása
Létrehozhat új fájlokat és mappákat, és az eszközéről feltöltheti a már létezőket. 
A OneDrive-ban válassza a Feltöltés > Fájlok lehetőséget. Vagy válassza ki a 
OneDrive-ban a megfelelő helyet, és húzza át a kívánt fájlokat vagy mappákat.

A szinkronizálni kívánt fájlok és mappák 
kiválasztása
A OneDrive Szinkronizálás parancsára koppintva kiválaszthatja az eszközéről 
szinkronizálni kívánt fájlokat és mappákat. A OneDrive-ban válassza a 
Szinkronizálás elemet, válassza ki a kívánt fájlokat és mappákat, majd válassza 
a Szinkronizálás indítása lehetőséget. A SharePoint-webhelyeken tárolt fájlokat 
és mappákat hasonlóképpen szinkronizálhatja.

Fájlok és mappák szinkronizálása
A számítógépére szinkronizálhatja a OneDrive-on tárolt fájlokat és mappákat. 
Ha elkészült, a fájlokat a helyi fájlrendszeréből használhatja, és akkor is elérheti 
őket, ha nem kapcsolódik az internethez. Amikor ismét online állapotú lesz, 
automatikusan szinkronizálódnak az Ön és mások által végzett módosítások.  
A OneDrive-ban válassza a Szinkronizálás lehetőséget. 

A szinkronizálási tevékenységek 
megtekintése 
A szinkronizálási tevékenységet a OneDrive tevékenységközpontjában tekintheti 
meg. Kattintson a jobb gombbal a OneDrive ikonra a Windows tálcáján. 
A megjelenő menüben „Megtekintés az interneten” lehetőségre kattintva 
megnyílik a OneDrive webes nézete. Ha Mac gépet használ, ugyanezeket a 
lépéseket kell követnie.

Fiókok, szinkronizált mappák és a 
hálózatkorlátozási beállítások kezelése.

Szinkronizált fájlok állapotának 
ellenőrzése a Fájlkezelőben.
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Fájlok megosztása
A OneDrive-on tárolt fájlok és mappák mindaddig privátak maradnak, amíg 
meg nem osztja azokat. A megosztást bármikor megszüntetheti. A megosztás 
résztvevőinek szerkesztési vagy megtekintési engedélyt adhat, valamint 
korlátozás beállításával megadhatja, hogy egy fájl meddig legyen elérhető. 
Jelölje ki a kívánt fájlt a OneDriv-ban, és válassza a Megosztás lehetőséget.

Hivatkozás másolása
Ha meg szeretne osztani egy fájlt, bemásolhatja a rá mutató hivatkozást egy 
e-mail-be, csevegőüzenetbe vagy egy OneNote-lapra. Jelölje ki a kívánt fájlt 
a OneDriv-ban, és válassza a Hivatkozás másolása lehetőséget. Másolja le a 
hivatkozást, majd illessze be a kívánt helyre.

Igény szerinti fájlok
Az Igény szerinti fájlok funkcióval anélkül férhet hozzá a felhőben tárolt 
fájlokhoz, hogy helyi tárterületet használna fel az eszközén. Nem szükséges 
változtatnia a munkamódszerén, hiszen az összes fájl (még minden online fájl is) 
megjelenik a Fájlkezelőben, és az eszközön tárolt fájlokhoz hasonlóan kezelhető.

További lépések a OneDrive-val 
A OneDrive újdonságai

Ismerkedjen meg a OneDrive és más Office 2016-os appok új és 
továbbfejlesztett funkcióival. További információt a https://support.office.com/
onedrive webhelyen talál.

OneDrive – Igény szerinti fájlok

A fájlokhoz azok letöltése nélkül is hozzáférhet a felhőben. További információt 
a https://aka.ms/onedrivefilesondemand webhelyen talál.

Tekintse meg az Office 2016-ról szóló ingyenes cikkeket, oktatóanyagokat 
és videókat

Szeretné alaposabban megismerni a OneDrive nyújtotta lehetőségeket? 
Válogasson szabadon a http://aka.ms/onedrivetutorials webhelyen összegyűjtött 
ingyenes oktatóanyagok között.

Online fájlok/mappák 
– Nem foglalnak helyet 
az eszközön. Fájlok/mappák 

elérhetővé tétele 
internetkapcsolat 
nélkül is.

A rendszergazdai beállításoktól függően  
3 beállítási szint érhető el:

Bárki – a szervezeten belüli és kívüli 
személyek is hozzáférhetnek. Közvetlenül 
vagy továbbítva jutottak hozzá a 
hivatkozáshoz.

Szervezeten belüli felhasználók – a 
szervezetben mindenki elérheti.

Adott személyek – csak adott e-mail-
címmel rendelkező személyek érhetik el.

A felhő ikonra duplán 
kattintva a helyi 
eszközön is elérhetővé 
tehetők a fájlok/
mappák. Fájlok/mappák 

visszaállítása online 
állapotba.


