Első lépések
A Microsoft OneNote 2013 külsőre kicsit más, mint elődei, ezért ezzel az
útmutatóval szeretnénk megkönnyíteni a program megismerését.

Váltás az érintésvezérlés és az egér között
Ha a OneNote-ot érintésvezérelt eszközön használja,
elhelyezheti ezt a kapcsolót a gyorselérési eszköztáron.

A menüszalag megjelenítése és elrejtése
A menüszalagfülekre kattintva láthatóvá válnak az adott lap parancsai. Ha azt szeretné, hogy
a menüszalag nyitva maradjon, rögzítse a jobb alsó sarkában lévő ikonra kattintva.

Online fiókok megtekintése és váltás közöttük
Fiókazonosítójára kattintva módosíthatja
a fiókbeállításokat, és válthat a fiókjai között.

Fájlok kezelése
Ide kattintva megnyithat,
létrehozhat, megoszthat és
kinyomtathat feljegyzéseket.
Ugyanitt a fiókbeállításokat is
módosíthatja.

Feljegyzések megkeresése
Ha bármit keres
a jegyzetfüzetekben, használja
a keresőmezőt, vagy nyomja le
a CTRL+E billentyűkombinációt.

A jegyzetfüzetek megjelenítése
A jegyzetfüzet ikonra kattintva
megtekintheti az összes
megnyitott jegyzetfüzetet.

Lapok létrehozása
Új lap beszúrásához kattintson
a Lap hozzáadása elemre.

A feljegyzéstárolók
megjelenítése
Ha az egérrel egy szövegrészre
mutat, megjelenik a szöveg
tárolója. A felső szegélyére
kattintva áthelyezheti a tárolót.
Fontos információk
megcímkézése
Feljegyzéseit azonnal kereshető
címkék használatával prioritással
láthatja el, és rendszerezheti.

Teljes lap megtekintése
A kétágú nyílra kattintva teljes
képernyős nézetre válthat.

Kézírás, rajzolás, firkálás
Érintésvezérelhető számítógépeken
kézírásos jegyzeteket készíthet.

Feljegyzések tárolása a felhőben

Mi történt a Megosztás lappal?

Ha korábban még nem használta a OneNote-ot, a rendszer kéri, hogy csatlakozzon
a felhőhöz, ahol a program létrehozza az első jegyzetfüzetet. A OneNote-tal
használhatja Microsoft-fiókját (például azt, amelyiket az MSN, a Hotmail vagy
a Messenger szolgáltatáshoz használja). Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor
ingyen létrehozhat egyet.

Ha régebbi verzióról frissít a OneNote 2013-ra, akkor biztosan van legalább egy
jegyzetfüzete a számítógépen. Ezt egyszerűen áthelyezheti az internetre, ahol bárhonnan
elérheti a feljegyzéseket. A kezdéshez kattintson a Fájl > Megosztás parancsra.

Ha jegyzetfüzeteit a felhőben tárolja, gyakorlatilag bárhonnan elérheti őket,
például más számítógépekről, telefonról, táblagépről vagy akár webböngészőből.

Személyes feljegyzésekhez a SkyDrive a legjobb és legegyszerűbb megoldás.
Ha szervezete SharePointot használ online együttműködéshez, a képernyőn
a Hely hozzáadása gombra kattintva beállíthatja meglévő SharePoint-fiókját.
Ha nem engedélyezi másoknak a jegyzetfüzeteket tároló mappa megtekintését,
az online tárolt OneNote-jegyzetfüzetek magánjellegűek maradnak.

Mi hol található?
Az alábbi táblázat alapján megtalálhatja a leggyakrabban használt eszközök és parancsok
némelyikét a OneNote 2013-ban.

A menüszalag
lapja

A parancs pontos helye

Feljegyzések megnyitása, létrehozása, megosztása, konvertálása, exportálása,
elküldése és kinyomtatása

Fájl

A Backstage nézet (kattintson a nézet bal panelén található parancsokra)

Szövegformázás és feljegyzéscímkék alkalmazása, jegyzetfüzetlapok elküldése
e-mailben

Kezdőlap

Egyszerű formázás, Stílusok, Címkék és E-mail csoport

Táblázatok, képek, hivatkozások, fájlok, hang- és videoklipek beszúrása,
lapsablonok alkalmazása

Beszúrás

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

Vázlatok, rajzok, kézírásos feljegyzések készítése, tollak testreszabása,
objektumok forgatása, szabadkézi vonások szöveggé alakítása

Rajz

Eszközök, Alakzatok és Szerkesztés csoport

Feljegyzések megjelölése olvasottként, illetve olvasatlanként, feljegyzések
keresése szerző szerint, lapverziók és előzmények megtekintése, a jegyzetfüzet
lomtárának kiürítése

Előzmények

Olvasatlan, Szerzők és Előzmények csoport

Helyesírás-ellenőrzés, online kutatás, szöveg fordítása, feljegyzések jelszavas
védelemmel való ellátása, csatolt jegyzetek készítése

Véleményezés

Helyesírás, Nyelv, Szakasz és Jegyzetek csoport

A képernyőterület maximalizálása, vezetővonalak és lapcímek be- és
kikapcsolása, lapmargók beállítása, a lap nagyítása, gyorsjegyzetek készítése

Nézet

Nézetek, Lapbeállítás, Nagyítás és Ablak csoport

Művelet

Időmegtakarítás sablonok
használatával
A OneNote-sablonok színes, tetszetős hátterek alkalmazásával egységes
megjelenést kölcsönözhetnek a jegyzetfüzetnek. Egyúttal időt is megtakaríthatnak,
mert funkcionális elemeket, például teendőlistákat, naptárakat, tervezőket és
űrlapokat helyezhetnek el a lapokon, amelyeket kitölthet vagy testre szabhat.

Hol van a Mentés gomb?
A OneNote-ban nincs Mentés gomb, mert a program menet közben automatikusan
ment mindent, mindegy hogy kicsi vagy nagy-e a változás. Így a fájlok helyett
foglalkozhat inkább a gondolataival és az ötleteivel.

Feljegyzések exportálása
szükség szerint
Ha olyasvalakinek kell egy jegyzetlapról (vagy szakaszról vagy az egész jegyzetfüzetről)
pillanatképet küldenie, aki nem használ OneNote-ot, a Fájl > Exportálás parancsra
kattintva és a megfelelő formátumot választva egyszerűen exportálhat egy statikus
képet a tartalomról.

A beépített sablonok között a Beszúrás >
Lapsablonok gombra kattintva tallózhat.
A Sablonok munkaablakban kattintással
bontsa ki a kívánt kategóriát, és a nevükre
kattintva nézze meg a sablonokat. Ha talál
kedvére való sablont, máris jegyzetelhet az új
lapra.
Az összes beépített sablont tetszés szerint az
igényeire szabhatja, vagy további ingyenes
sablonokat tölthet le az Office.com webhely
OneNote szakaszából.
Ha kedve tartja, akár saját tervezésű sablonokat is
készíthet bármelyik jegyzetfüzetlapból.

Tartalomrögzítés képernyőrészek
kivágásával

Az új „Küldés a OneNote-ba”
funkció

A képernyőrészek kivágásával
egyszerűen helyezhet el
tartalmakat a OneNote-ban:
bármit rögzíthet a számítógép
képernyőjén, és felveheti azt
a feljegyzései közé.

A billentyűzeten nyomja le és tartsa lenyomva a Windows billentyűt, majd az N
billentyű lenyomásával nyissa meg az átalakított Küldés a OneNote-ba eszközt,
amellyel minden korábbinál egyszerűbben importálhat eseti információkat más
programokból és fájlokból a feljegyzésekbe.

Kezdésként jelenítse meg a rögzíteni kívánt tartalmat, például egy útitervet az
Internet Explorerben vagy egy diagramot az Excelben.

Az eszközben alkalmazásváltás nélkül rögzíthet képernyőtartalmakat, teljes weblapokat
vagy dokumentumokat importálhat a feljegyzésekbe, és gyorsjegyzeteket készíthet,
amelyek automatikusan bekerülnek a jegyzetfüzetbe.

Váltson a OneNote-ra, és kattintson a Beszúrás > Képernyőrész kivágása
gombra. Amikor a OneNote eltűnik, és a képernyő elhalványul, az egér húzásával
jelölje ki a rögzíteni kívánt területet.
Az egérgomb felengedésekor a kijelölt képernyőrész a OneNote-ba kerül, ahol
tetszés szerint áthelyezheti és átméretezheti a képet.

A műveletekhez használhatja a Küldés a OneNote-ba eszköz parancsgombjait
és a zárójelben feltüntetett billentyűparancsokat is (például a képernyőrész
kivágásához nyomja le az S billentyűt).
A Küldés a OneNote-ba eszköz használata tetszőleges, azaz például internetes
kutatás közben futtathatja a háttérben, és kikapcsolhatja, ha már nincs rá szüksége.

Hogyan lehet együttműködni olyan személyekkel,
akik nem OneNote 2013-at használnak?
Az alábbi táblázatban összefoglaltunk néhány fontos dolgot, amelyre érdemes figyelni, ha olyanokkal
oszt meg vagy cserél fájlokat, akik a OneNote valamelyik régebbi verzióját használják.
Művelet a
OneNote 2013-ban
Megnyit egy,
a OneNote 2007-es
verziójában készült
jegyzetfüzetet.

Mi történik?

Mi a teendő?

A jegyzetfüzet megnyílik a OneNote 2013-ban, de a [Kompatibilis
üzemmód] felirat látható a címsorában. Ebből tudható, hogy
a jegyzetfüzet jelenleg a régebbi fájlformátumban van mentve,
amely nem ismeri fel az újabb formátum szolgáltatásait, például
a matematikai egyenleteket, a csatolt jegyzeteket, a többszintes
melléklapokat, a verziószámozást és a jegyzetfüzetlomtárat.

Mielőtt régi jegyzetfüzetét a legújabb formátumba konvertálná,
gondolja át, hogy nem kell-e olyanokkal együttműködnie, akik még
mindig a OneNote 2007-es verzióját használják. Ha igen, használja
inkább a kompatibilis üzemmódot.

Ha a OneNote 2013 összes rendelkezésre álló szolgáltatását használni
szeretné, a legújabb formátumba kell konvertálnia a jegyzetfüzetet.

Ha azon személyek közül, akikkel feljegyzéseket oszt meg, senki sem
használja a OneNote 2007-es verzióját, célszerű a jegyzetfüzetet
a legújabb formátumba konvertálni. Ehhez kattintson a Fájl >
Információ parancsra, és kattintson a konvertálni kívánt jegyzetfüzet
melletti Beállítások gombra. Kattintson a Tulajdonságok parancsra,
majd az Átalakítás 2010–2013 formátumra gombra.

Megnyit egy,
a OneNote 2010-es
verziójában készült
jegyzetfüzetet.

A jegyzetfüzet funkciókorlátozás nélkül megnyílik a OneNote 2013-ban.

Nincs szükség fájlformátum-átalakításra. A OneNote 2010-es és
a OneNote 2013-as formátumú jegyzetfüzetek konvertálás nélkül
megoszthatók és használhatók együtt.

A jegyzetfüzetet
OneNote 2007-es
formátumba konvertálja.

Ha egy jegyzetfüzetet a régebbi, OneNote 2007-es formátumba
konvertál, akkor kikapcsolja a OneNote 2013 új funkcióit (például
a matematikai egyenleteket, a csatolt jegyzeteket, a többszintes
melléklapokat, a verziószámozást és a jegyzetfüzetlomtárat), de
így a jegyzetfüzet megosztható lesz a OneNote 2007-es verzióját
használó felhasználókkal.

Miután a jegyzetfüzetet a OneNote 2013-asból a régebbi
OneNote 2007-es formátumba konvertálta, feltétlenül nézze meg
azokat a lapokat, amelyeken új funkciókat (például matematikai
egyenleteket, csatolt jegyzeteket vagy többszintes melléklapokat)
használt. Lehetséges, hogy az új funkciókkal készült tartalmak
nem láthatók vagy nem szerkeszthetők, ha a jegyzetfüzetet
a OneNote 2007-es formátumba konvertálja.

