Rövid útmutató az első lépésekhez
A Microsoft OneNote 2013 megjelenése eltér a korábbi verziókétól, így ezzel az útmutatóval
szeretnénk segíteni Önnek, hogy gyorsan kiigazodjon.

Váltás az érintés és az egér között
Ha érintőképernyős eszközön használja a OneNote-ot,
hozzáadhatja ezt a kapcsolót a gyorselérési eszköztárhoz.

A menüszalag megjelenítése és elrejtése
Kattintson a menüszalag bármely fülére a parancsok megjelenítéséhez.
A megnyitva tartáshoz kattintson a rajzszög ikonra a jobb alsó sarokban.

Online fiókok megtekintése, és váltás közöttük
Kattintson a fiókazonosítójára a beállítások
módosításához vagy a fiókok közti váltáshoz.

Fájlok kezelése
Itt megnyithat, létrehozhat,
megoszthat és nyomtathat
jegyzeteket, és a fiókbeállításokat
is módosíthatja.

Jegyzetek keresése
A keresőmezőbe írva kereshet
a jegyzetfüzeteiben. Vagy a
Ctrl+E billentyűkombinációt
is megnyomhatja.

Jegyzetfüzetek megjelenítése
Kattintson a jegyzetfüzetikonra
a megnyitott jegyzetfüzetek
megtekintéséhez.

Lapok létrehozása
Kattintson a Lap hozzáadása
gombra új lap beszúrásához.

Jegyzettárolók megjelenítése
Húzza az egérmutatót a szöveg
fölé a tároló megjelenítéséhez.
A felső sávnál fogva mozgathatja
a tárolót.

Teljes képernyős nézet
Kattintson a dupla nyílra a teljes
képernyős nézethez.

Fontos információk címkézése
Kereshető címkékkel rangsorolhatja
és rendszerezheti a jegyzeteit.

Kézírás, rajzolás és vázlatolás
Érintést támogató készüléken
a kézírásával is készíthet
jegyzeteket.

Tárolja jegyzeteit a felhőben

Mi történt a Megosztás lappal?

Ha Ön a OneNote egy új felhasználója, a program kérni fogja, hogy csatlakozzon
a felhőhöz, ahol a OneNote létrehozza az első jegyzetfüzetét. Ehhez használhatja
a Microsoft-fiókját (amelyet például az MSN, Hotmail vagy Messenger
szolgáltatáshoz is használ). Ha még nincs ilyen fiókja, ingyen létrehozhat egyet.

Ha egy régebbi verzióról frissít a OneNote 2013-ra, akkor valószínűleg van egy
vagy több jegyzetfüzete a számítógépén. Ezeket könnyedén áthelyezheti online
tárhelyre, hogy aztán bárhonnan elérhesse őket. Első lépésként kattintson a Fájl >
Megosztás gombra.

A jegyzetfüzetek felhőben való tárolása azt jelenti, hogy szinte bárhonnan elérheti
őket – bármely számítógépről, a telefonjáról, a táblagépéről és akár egy egyszerű
webböngészőből is.

A OneDrive a legjobb és legegyszerűbb megoldás személyes jegyzetei számára.
Ha olyan szervezetnél dolgozik, amely a SharePoint segítségével biztosítja az
online együttműködést, akkor a Hely hozzáadása gombra kattintva beállíthatja a
meglévő SharePoint-fiókját.
Az online tárolt OneNote-jegyzetfüzeteit a program magánjellegűként kezeli,
kivéve ha engedélyt ad másoknak arra, hogy megtekintsék a jegyzetfüzetek
mappáját.

Amire szüksége lehet
Az alábbi lista segítségével könnyebben megtalálhatja a OneNote 2013 gyakran használt eszközeit és parancsait.

Az alábbi feladathoz...

Kattintson ide...

És tekintse át az alábbi területeket...

Jegyzetek megnyitása, létrehozása, megosztása, konvertálása, exportálása, küldése vagy
nyomtatása

Fájl

Backstage nézet (kattintson a parancsokra a nézet bal oldalán)

Szöveg formázása, jegyzetcímkék hozzáadása és füzetlap küldése e-mailben

Kezdőlap

Egyszerű formázás, Stílusok, Címkék és E-mail csoport

Táblázat, kép, hivatkozás, fájl, hang vagy videoklip beszúrása, vagy lapsablon beállítása

Beszúrás

Táblázatok, Fájlok, Képek, Hivatkozások, Rögzítés és Lapok csoport

Vázlatok vagy alakzatok rajzolása, jegyzetelés kézírással, tollak testre szabása, objektumok
forgatása vagy kézírás szöveggé alakítása

Rajz

Eszközök, Alakzatok és Szerkesztés csoport

Jegyzetek olvasottként vagy olvasatlanként jelölése, keresés szerző szerint, lapverziók és
-előzmények megtekintése, jegyzetfüzetlomtár ürítése

Előzmények

Olvasatlan, Szerzők és Előzmények csoport

Helyesírás ellenőrzése, online kutatás, szöveg lefordítása, jegyzetek védelme jelszóval vagy
csatolt jegyzetek létrehozása

Véleményezés

Helyesírás, Nyelv, Szakasz és Jegyzetek csoport

Képernyőméret növelése, vonalak és lapcímek be- és kikapcsolása, lapmargók
beállítása, lap nagyítása vagy gyorsjegyzetek létrehozása

Nézet

Nézetek, Lapbeállítások, Nagyítás és Ablak csoport

Takarítson meg időt sablonokkal

Hol van a Mentés gomb?

A OneNote-sablonok egységes megjelenést kölcsönöznek a jegyzetfüzetében lévő
lapoknak színes, díszes háttér hozzáadásával. A sablonokkal időt is takaríthat meg,
hiszen hasznos tartalmat is tudnak hozzáadni a lapokhoz, például feladatlistákat,
naptárakat és tervezőket – melyeket kitölthet vagy testre szabhat.

A OneNote-ban nincs Mentés parancs, mert a munka során automatikusan ment
mindent – a legkisebb változtatásoktól a legnagyobbakig. Így a fájlok helyett
foglalkozhat inkább az ötleteivel és gondolataival.

Exportálja jegyzeteit, amikor
csak szükséges
Ha egy jegyzetlapról (vagy egy jegyzetfüzet teljes szakaszáról) gyors másolatot
kell küldenie olyasvalakinek, akinek nincs OneNote alkalmazása, akkor könnyedén
exportálhat egy statikus másolatot a Fájl > Exportálás parancsra kattintva, majd a
kívánt formátumot kiválasztva.
A beépített sablongyűjtemény
áttekintéséhez kattintson ide: Beszúrás >
Lapsablonok.
A Sablonok munkaablakban bontsa ki
a kategóriákat, és kattintson az egyes
sablonnevekre a megtekintéshez. Ha
megtalálta a keresett sablont, el is kezdhet
jegyzetelni a sablon lapján.
A beépített sablonokat kedve szerint
testre szabhatja, és akár további
sablonokat is tölthet le az Office.com
portálhoz tartozó OneNote-webhelyről.
Vagy ha szeretné, saját sablonterveket is
hozhat létre bármelyik jegyzetfüzetlapja
alapján.

Jegyzeteljen bármit
képernyőrész-kivágásokkal

Ismerje meg az új „Küldés a
OneNote-ba” eszközt

A OneNote-ba jegyzetelés
egyik legegyszerűbb módja
a képernyőrész-kivágások
beszúrása, melyekkel bármit
menthet jegyzetként, ami
megjelenik a képernyőn.

Tartsa lenyomva a Windows billentyűt, és nyomja le az N billentyűt az újratervezett
„Küldés a OneNote-ba” eszköz indításához, mely minden eddiginél egyszerűbbé
teszi az információk más programokból és fájlokból való feljegyzését.

Első lépésként jelenítse meg a menteni kívánt tartalmat – például egy Internet
Explorerben látható útitervet vagy egy Excel-munkafüzetben látható diagramot.

Az eszközzel alkalmazások közötti váltás nélkül készíthet képernyőrészkivágást, importálhat teljes weblapokat vagy dokumentumokat a jegyzeteibe,
illetve gyorsjegyzeteket adhat hozzá a jegyzetfüzetéhez.

Ezután váltson a OneNote-ra, és kattintson a következő parancsra: Beszúrás >
Képernyőrész kivágása. Ekkor eltűnik a OneNote ablaka, és elhalványul a kép.
Húzással jelölje ki a menteni kívánt területet.

Kattintással kiválaszthatja a „Küldés a OneNote-ba” eszköz kívánt funkcióját,
vagy másik lehetőségként használhatja a funkciók mögött zárójelben
feltüntetett billentyűparancsot is (például nyomja meg az S billentyűt
képernyőrész-kivágás készítéséhez).

Az egérgomb felengedésekor beillesztődik a OneNote-ba a kijelölt képernyőterület
képe, ahol azt kedve szerint mozgathatja és átméretezheti, hogy a lehető
legjobban passzoljon a jegyzeteihez.

A „Küldés a OneNote-ba” eszköz használata nem kötelező, vagyis futtathatja
az eszközt, mialatt kutatási munkát végez, majd kikapcsolhatja, ha végzett, és
tudja, hogy nem lesz már rá szüksége.

Közös munka OneNote 2013-mal nem
rendelkező személyekkel
Ha a OneNote korábbi verziójával rendelkező felhasználókkal oszt meg vagy cserél
fájlokat, az alábbi szempontokat érdemes figyelembe vennie.

A OneNote 2013-ban...

Mi történik?

Mi a teendő?

Megnyit egy jegyzetfüzetet,
mely OneNote 2007-ben lett
létrehozva.

A jegyzetfüzet megnyílik a OneNote 2013-ban, de a [Kompatibilis
üzemmód] jelzés látható a címsávban. Ez azt jelzi, hogy a jegyzetfüzet
jelenleg régi fájlformátumban van mentve, mely nem támogatja az újabb
szolgáltatásokat, például a matematikai egyenleteket, a csatolt jegyzeteket,
a többszintű allapokat, a verziókövetést és a jegyzetfüzetlomtárat.

Mielőtt átkonvertálna egy régi jegyzetfüzetet új formátumra, gondolja
át, hogy kell-e együttműködnie olyan személyekkel, akik továbbra is a
OneNote 2007-et használják. Ha igen, célszerű kompatibilis üzemmódban
folytatnia a munkát.

Ha szeretné kihasználni a OneNote 2013 által nyújtott összes szolgáltatást,
akkor át kell konvertálnia a jegyzetfüzetet a legújabb fájlformátumra.

Ha senki, akivel a jegyzeteit meg szokta osztani, nem használ
OneNote 2007-et, akkor érdemes átkonvertálnia a jegyzetfüzetet a legújabb
formátumra. Ehhez kattintson a konvertálandó jegyzetfüzetben a Fájl >
Információ, majd a Beállítások lehetőségre. Kattintson a Tulajdonságok
parancsra, és válassza a következőt: Átalakítás 2010-2013 formátumra.

Megnyit egy jegyzetfüzetet,
mely OneNote 2010-ben lett
létrehozva.

A jegyzetfüzet korlátozások nélkül megnyílik a OneNote 2013-ban.

Nem szükséges konvertálnia. A OneNote 2010- és a
OneNote 2013-formátumban létrehozott jegyzetfüzetek átalakítás nélkül
megoszthatók és használhatók egymással.

Átkonvertálja a jegyzetfüzetét
OneNote 2007-es formátumra.

A jegyzetfüzetek OneNote 2007-es verzióra való alakítása kikapcsolja a
OneNote 2013-ban elérhető újabb szolgáltatásokat (ideértve a matematikai
egyenleteket, a csatolt jegyzeteket, a többszintű allapokat, a verziókövetést
és a jegyzetfüzetlomtárat), de az így kapott jegyzetfüzetet meg tudja osztani
a OneNote 2007-et használó munkatársaival.

Ha OneNote 2013-formátumról OneNote 2007-formátumra alakít egy
jegyzetfüzetet, akkor érdemes az átalakítás után ellenőrizni azokat a lapokat,
amelyeken előfordulhat, hogy újabb szolgáltatásokat használt, például
matematikai egyenleteket, csatolt jegyzeteket vagy többszintű allapokat.
Az ilyen újabb szolgáltatásokhoz tartozó tartalmak lehet, hogy nem láthatók
vagy nem szerkeszthetők a OneNote 2007-es formátumra konvertálás után.

