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1. Bevezetés 
Az általános célú szoftverek közül az Office Publisher 2007 a kiadványszerkesztı programok 
közé tartozik A szövegszerkesztık kiválóan alkalmasak egyszerő és hosszabb dokumentumok 
létrehozására, de azokban az esetekben, amikor kommunikációs kiadványokat, tetszetıs és 
igényes megjelenéső marketinganyagokat kell készítenünk akkor inkább egy olyan eszközre 
van szükségünk, amely sablonok alapján a lehetı leggyorsabban készíti el a kívánt 
dokumentumot, szórólapot, vagy éppen körlevelet, e-mailt. Minden célra a megfelelı eszközt 
kell használni. A Publisher sablonjai segítségével névjegykártyát, ajándékutalványt, 
hírlevelet, szórólapot - hogy csak egy párat említsek a sok lehetıség közül - nagyon 
egyszerően tudunk elkészíteni. A Publishernek is már számos verziója született már eddig is: 
a program elızı változataival már találkozhattunk az Office 98-, 2000-, 2002-, vagy 2003- 
verzióiban is. 

2. Újdonságok az Office Publisher 2007-es verziójáb an 
� Kiadványkészítés egyszerőbben, gyorsabban 
� Új munkaablak: Publisher feladatok 
� Legutóbbi kiadványok listája 
� Még több sablon 
� Új tervezıkészletek 
� Egyesítési eszközök 
� Egy tartalom több kiadványhoz 
� Tartalomtár az újrafelhasználható tartalmak tárolására 
� Kiadványok mentése PDF vagy XPS formátumban 
� Kiadványtesztelı ellenırzi munkánkat 
� Korszerő nyomtatási támogatás 
� Körlevél, ill. elektronikus körlevél funkció 

3. A képerny ı felépítése 
A Publisherben a képernyı 
kinézete a megszokott 
Microsoft Office ablak: 

Címsor: Az ablak legfelsı 
sora. A bal felsı sarokban a 
vezérlımenüt, más néven a 
rendszermenüt találjuk. Itt 
állíthatóak be az ablak 
tulajdonságai, de egyes 
alkalmazásoknál saját 
menüpontok is fellelhetıek 
benne. Utána az alkalmazás 
nevét olvashatjuk.  
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A jobb sarokban három gomb látható: kis méret nyomógomb  (tálcagombbá alakít), elızı 
méret nyomógomb  vagy teljes méret nyomógomb  és az ablak bezárása gomb  

Menüsor: Ha az ablak valamilyen alkalmazáshoz tartozik, akkor 
rendelkezik menüsorral is. A menüsorból az alkalmazás által 
nyújtott szolgáltatások érhetıek el.  

Eszköztár: A menüsor alatt található egy vagy több sor, mely a 
leggyakrabban használt parancsokat reprezentáló ikonokat 
tartalmazza. A NÉZET menüben találhatóak meg az 
alkalmazáshoz tartozó ESZKÖZTÁRAK listája. 

Munkaablak:  A leggyakrabban használt feladatok 
munkaablakokból érhetık el, melyek a dokumentum mellett 
jelennek meg. A munkaablak fajtái az ábrán láthatóak. 
Alkalmazásonként eltérıek a fajtái. A munkaablak 
párbeszédpanel indítás utáni megjelenése kikapcsolható, ill. újra 
bekapcsolható a NÉZET/MUNKAABLAK  segítségével. 

Munkaterület:  A vonalzók közötti legnagyobb területet foglalja 
el. A szerkesztés alatt álló dokumentum látható rajta. Az egér 
mutatójelének alakja is megváltozik ezen a területen, nyíl helyett 

egy I alakú szövegkurzor látható. 

4. Dolgozzunk sablonból! 
A programban elıre elkészített sablonok állnak rendelkezésünkre. A választás nem könnyő, 
mert nagyon sok tetszetıs található közöttük. A sablonok többsége minden kiadványtípusnál 
elıfordul pl. Szegıdísz, Fodor. Tehát ha sikerült választanunk, akkor már csak arra kell 
koncentrálnunk, hogy a megfelelı tartalommal töltsük ki.  
Elsı lépésként kiadványtípust kell választanunk. A Publisher program elıre megtervezett 27 
féle típust kínál fel, plusz üres oldalakat: ajándékutalványok, borítékok, brosúrák, címkék,  
e-mail, étlapok, gyors kiadványok, hirdetések, hírlevelek, katalógusok, képeslapok, 
kísérıkártyák, levélpapírfejléc, meghívók, naptárak, névjegykártyák, oklevelek, önéletrajzok, 
papírhajtogatás, program füzetek, szórólapok, tájékoztató táblák, transzparensek, 
üdvözlılapok, web helyek, Word dokumentumok. Kezdjük egy egyszerő kiadvánnyal: 
készítsünk képeslapot. A képeslap típusait két nagy csoportba foglalták a program készítıi és 
azokon belül is további altípusokat találunk: 

� Új látványtervek 
� Tájékoztató 10 féle 
� Különleges ajánlat 10 féle 

� Klasszikus látványtervek 
� Tájékoztató 35 féle 
� Különleges ajánlat 35 féle 
� Vásár 1 féle 
� Esemény 5 féle 
� Meghívó 11 féle 
� Ünnepi meghívó 3 féle 
� Újévi üdvözlet 3 féle 
� Újévi köszönet 3 féle 
� Köszönet 8 féle 
� Költözés 4 féle 
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� Értesítés 2 féle 
� Emlékeztetı 4 féle 
� Vízszintesen hajtott 5 féle 
� És aki nem tudott választani: üres oldal méretek 

Akár cégünk részére, akár csak magánszemélyként szeretnénk egy tetszetıs képeslapot 
készíteni biztosan találunk megfelelıt. 

  
A kiválasztott sablonon elıre definiált szövegdobozokat találunk: beállított betőmérettel, 
betőtípussal, színsémákkal stb. Ezek közül azonban bármelyiket megváltoztathatjuk, 
legegyszerőbben a baloldalon található munkaablak segítségével. 
Nézzük a BETŐTÍPUSSÉMÁKAT: a sémák a teljes képeslapra 
vonatkoznak, tehát elegendı kiválasztanunk a kedvenc 
betőtípusunkat tartalmazó sémát és az egész képeslap a 
kiválasztott értékeket veszi fel, ehhez kattintsunk a 
munkaablakon a BETŐSÉMÁK utáni duplanyílra és válasszunk 
a listából. Ekkor más betőtípussal jelenik meg a címsor és a 
szövegtörzs. Egyéni séma definiálására is van lehetıségünk: 
Kattintsunk a munkaablakon a BETŐTÍPUSSÉMA 

LÉTREHOZÁSA parancsra és adjuk meg a címsor és a 
szövegtörzs betőtípusát. A párbeszédablak jobb oldalán 
azonnal megjelennek az általunk kiválasztott típusok a 
mintán. Utolsó lépésként nevet kell adnunk a saját 
sémánknak. 

A Publisher nemcsak betősémát, hanem színsémákat is felkínál, hogy még egyénibbé tegyük 
a kiválasztott sablont. Az egyénin kívül 92 különféle sémából választhatunk, melyeket 
különbözı fantázia nevekkel különböztet meg a program. Alkalmazásuk nagyon egyszerő: 
kattintsunk a munkaablakon a SZÍNSÉMÁK utáni duplanyílra és válasszunk a listából. Ha nem 
találunk ízlésünknek megfelelıt, akkor vagy egy meglévı sémát módosíthatunk, vagy pedig 
teljesen nulláról indulva definiálhatjuk a saját színvilágunkat. Ha egy meglévı sémán 
szeretnénk változtatni, elıször jelöljük ki, majd válasszuk a SZÍNSÉMA LÉTREHOZÁSA 
parancsot. Az alapszínen kívül öt jelölıszín, a hivatkozás és a megtekintett hivatkozás színét 
adhatjuk meg. Színkeverésünket a jobb oldalon található mintán azonnal megtekinthetjük. Ha 
elnyerte tetszésünket már csak névvel kell ellátnunk saját sémánkat. A színséma lista tetején 
egyéni megnevezésővel találkozhatunk, ebben az esetben a kiinduló értékek: alapszín fekete, 
az elsı négy jelölıszín szürke, az ötödik fehér. A hivatkozás színe kék, a megtekintett 
hivatkozásé pedig piros. Az új színt a Windowsban megszokott SZOKÁSOS színkörbıl 
választhatjuk ki vagy az EGYÉNI lapon keverhetjük ki. A színmodellek is a megszokott RGB, 
HSL és CMYK. A harmadik lehetıségünk a PANTONE® színek keverése. 
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RGB-színek: A vörös (Red), zöld (Green) és kék (Blue) egyenlı arányú keveréssel fehér színt 
adnak. Additív, vagyis összeadó színképzés alapszínei. A számítógépes képernyıkön ezeket a 
színeket használják, nyomdai feldolgozásra a CYMK színek alkalmasak.  
CYMK-színek: Nyomdai alapszínek a cián, a bíbor, a sárga és a fekete rövidítése. 
HSL-modell: A színérzékelés modellje ahol a színárnyalat, telítettség, fényerısség beállítására 
nyílik lehetıség. 
Pantone színek: Direkt nem négy színbıl nyomott színek. A nem keverhetı színt külön 
színként nyomják, és ez a színskála alkalmas a Pantone színek pontos meghatározására. 

A kiadványunk külsejét már elkészítettük, már csak a tartalmat kell beleírnunk. Ehhez a 
szövegdobozokból töröljük a benne lévı szöveget és gépeljük bele a sajátunkat.  

Az elkészült kiadványt mentsük el. A fájl a pub kiterjesztést a Microsoft Publisher 
dokumentum típust kapja alapértelmezésben. A program szolgáltatásai közé tartozik, hogyha 
a kész kiadványunkat egy másik számítógépre vagy a nyomdába akarjuk vinni a kiadványt és 
a csatolt fájlokat egyetlen tömörített fájlba csomagolja. Ehhez a FÁJL menübıl az ÚTICSOMAG 

VARÁZSLÓT kell elindítanunk. Elıször két parancs közül kell választanunk: ÁTVITEL MÁSIK 

SZÁMÍTÓGÉPRE vagy NYOMDÁBA VITEL . A választásnak megfelelıen az ÚTICSOMAG 

VARÁZSLÓ más-más módon csomagolja kiadványunkat. A megadott helyre egy Unpack.exe 
fájlt is elhelyez a varázsló mindkét esetben, aminek segítségével ki tudjuk csomagolni a 
fájlokat. 

5. Készítsünk egységes arculatot! 
Az Office Publisher kiadványszerkesztı program segítségével cégünknek teljesen egységes 
arculatot hozhatunk létre. Elsı lépésként határozzuk meg milyen kiadványokra lesz 
szükségünk. Készítsünk egységes megjelenéső levélpapírt borítékkal, faxelılapot és naptárt. 

Naptár készítése: 
Lehetıségünk van tetszetıs falinaptár vagy zsebnaptár készítésére. A Publisher 
naptárbeállításai azt is lehetıvé teszik, hogy az évtartományt megadjuk 1900 és 2200 között. 
Egy oldalon egy hónap vagy egy teljes év is beállítható. A naptárunk alsó részében 
megjeleníthetı eseménynaptár lehetıvé teszi, hogy beírjuk az adott napra esedékes fontos 
eseményt. Ezen a helyen ajánlatos megadni az esemény pontos idıpontját vagy helyszínét, 
illetve a kapcsolattartó személy telefonszámát is. Nézzük lépésenként a naptárunk 
elkészítését: 

1. lépés: Indítsuk el a Microsoft Publisher programot. A 
kezdı képernyı így néz ki:  

Kattintsunk a naptár kiadványtípusra �  
Ha már dolgozunk a Publisher programmal és ekkor 
szeretnénk egy nap-tárat készíteni, akkor a FILE/ ÚJ 

DOKUMENTUM 

parancsot kell 
választanunk. Ekkor a 
képernyı bal oldalán 
megjelenik az ÚJ KIADVÁNY MUNKAABLAK , a felsı részen 
lévı Új kiadvány látványterv alapján listában kattintsunk a 
NYOMTATANDÓ KIADVÁNYOKRA , majd a megjelenı újabb 
listában válasszuk a NAPTÁRAKat.  
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2. lépés: El kell döntenünk, hogy milyen 
típusú naptárat szeretnénk készíteni: Fali 
naptárt vagy Zsebnaptárt. Most készítsünk 
falinaptárt a Lebegés látványterv 
segítségével. Tehát válasszuk ki a megfelelı 
tervet az elölnézeti ablaktáblában. 

 

3. lépés: A bal oldali munkaablakban 
megjelennek a beállítási lehetıségeink: 

NAPTÁR BEÁLLÍTÁSAI  csoportban:  
� Tájolás: álló vagy fekvı lapon 

szeretnénk a naptárt  
� Hónap vagy év: Itt van lehetıségünk 

a dátumtartomány megadására, 

amely 1900. és 2200. közötti évet 
jelenthet.  

� Események ütemezése: ha a VAN  
lehetıséget választjuk, akkor a naptár 
alatt megjelenik az eseménynaptár, 
ahová begépelhetjük az adott napon 
esedékes eseményt. Részletesen 
leírhatjuk le az adott napon esedékes 
eseményt. Ajánlatos megadni az 
esemény pontos idıpontját vagy 
helyszínét, illetve a kapcsolattartó 

személy telefon-számát. 

KIADVÁNYTERVEK : Ha idıközben egy másik látványtervet szeretnénk alkalmazni a 
meglévı helyet, akkor itt van lehetıségünk másikat választani anélkül, hogy az egyéb 
beállításaink megváltoznának. 

SZÍNSÉMÁK: Az egyénin kívül 92 különféle sémából választhatunk, melyeket különbözı 
fantázia nevekkel különböztet meg a program. Alkalmazásuk nagyon egyszerő: 
kattintsunk a munkaablakon a SZÍNSÉMÁK utáni duplanyílra és válasszunk a listából. Ha 
nem találunk ízlésünknek megfelelıt, akkor vagy egy meglévı sémát módosíthatunk, 
vagy pedig teljesen nulláról indulva definiálhatjuk a saját színvilágunkat. 

BETŐTÍPUSSÉMÁK: sémák a teljes dokumentumra vonatkoznak, tehát elegendı 
kiválasztanunk a kedvenc betőtípusunkat tartalmazó sémát és az egész naptár a 
kiválasztott értékeket veszi fel, ehhez kattintsunk a munkaablakon a BETŐSÉMÁK utáni 

Egy hónap 

Egy év 
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duplanyílra és válasszunk a listából. Ekkor más betőtípussal jelenik meg a címsor és a 
szövegtörzs. Egyéni séma definiálására is van lehetıségünk. 

4. lépés: Személyes adataink megjelenése a naptáron. Elıre elkészített szövegdobozban 
megjelenik naptárunkon a cégnév (két helyen), a cím, a telefon és fax illetve cégünk 
jelmondata. Természetesen ezek helye áll készen számunkra a választott betősémával. 
Saját adatainkat kétféle módon írhatjuk ezekbe a szövegdobozokba. Az egyik 
lehetıségünk: belekattintunk, a szövegdobozba lecseréljük a benne lévı segítı szöveget a 
saját adatainkra. 

Másik lehetıségünk a SZERKESZTÉS/SZEMÉLYI ADATOK … menüpont segítségével elérhetı 
párbeszédablak. Az itt megadott adatokat a 
Publisher automatikusan hozzáadja a 
kiadványokhoz. A késıbbiek folyamán 
természetesen ezeket az adatokat bármikor 
módosíthatjuk. Elıször egy legördülı lista 
segítségével a személyi adatok 
csoportjának kiválasztása történik: 

� munkahely 
� egyéb munkahely 
� egyéb szervezet 
� otthon/család 

Következı lépés a név, munkakör vagy 
beosztás, cím, telefon fax és e-mail, jelmondat vagy mottó megadása. A Frissítés gombra 
kattintva menthetjük a módosításokat és frissíthetjük a kiadványunkban a személyi 
adatainkat. 

5. lépés: Egyéni beállítások –képek, szegélyek, hátterek stb.- készítése.  
Képekkel tehetjük egyénivé a már elkészített naptárunkat. Képek megjelenítésénél 

választhatjuk a ClipArt képeit, vagy pedig ha 
rendelkezünk saját fotókkal, akkor azt is 
rátehetjük naptárunkra. Elıre elkészített 
képkészlet egyes ábráit illeszthetjük be a 
ClipArt segítségével. Ezek a képek témák 
szerint rendezett győjteményt alkotnak. A 
program verziójától és telepítésétıl függıen 
eltérı számú elemet tartalmaz. Ezeket a 
képeket a BESZÚRÁS/KÉP �CLIPART… 
menüpontból érhetjük el. A baloldali 
munkaablakban a Keresett szövegnél 
megadhatjuk a keresett kép témáját, ennek 

segítségével szőkíthetjük a kép találatok számát. Ha megtaláltuk a nekünk tetszı képet 
elegendı rákattintanunk az egérrel és máris megjelenik a naptárunkban és ezzel 
egyidejőleg a kép eszköztár is láthatóvá válik. Ennek az eszköztárnak a segítségével a 
képünk formázására adódik lehetıségünk. Állíthatunk a színen, a kontraszton, a fényerın, 
a szöveg és kép egymáshoz való megjelenésén. A „Fogd és vidd” módszerrel pedig 
egyszerően a helyére húzhatjuk a képünket. Természetesen nem csak egy, hanem több 
képet is elhelyezhetünk. Saját képeink megjelenítésére a BESZÚRÁS/KÉP �FÁJLBÓL… 
menüpont ad lehetıséget. Ekkor meg kell adnunk a képünk pontos elérési helyét és fájl 
nevét. A továbbiakban a ClipArt képnél leírtaknak megfelelıen járunk el. 
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A naptárukban lévı táblázat formázása a legegyszerőbben úgy történhet, hogy kétszer 
rákattintunk az egérrel. Ekkor a TÁBLÁZAT FORMÁZÁSA  
párbeszédablak jelenik meg. A SZÍNEK ÉS VONALAKnál a 
táblázat hátterének és szegélyének beállítására van 
lehetıségünk. Ha szeretnénk karakteresebb szegéllyel ellátni a 
táblázatunkat, akkor kattintsunk a BorderArt nyomógombra. A 
MÉRETnél táblázatunk magasságának és szélességének 
beállítására van lehetıségünk. Ezt megtehetjük cm-ben, de 
százalékban is megadhatjuk az értékeket. Ha a Rögzített 

méretarány elıtti négyzetet kipipáljuk, akkor elegendı a magasság és szélesség közül az 
egyik megadása, mert a program a másik értéket automatikusan beállítja az arányok 
megtartásával. A táblázat elforgatására is itt van lehetıségünk. Az ELRENDEZÉSnél 
meghatározhatjuk az elhelyezést az oldalon. Még az egér húzásával szemmérték alapján 
helyezzük el a táblázatunkat, itt pontos értékeket adhatunk meg. Beállíthatjuk a vízszintes 
és függıleges távolságot, viszonyítási pont lehet a bal felsı sarok, a naptár közepe vagy a 
jobb felsı sarok. A szöveg körbefuttatásával 
a táblázatunk elhelyezése tovább 
finomítható. 

6. lépés: Teszteljük a kész munkánkat! A 
Publisher rendelkezik egy kiadványtesztelıvel, 
aminek a segítségével ellenırizhetjük 
munkánkat. Természetesen a listában megjelenı 
javítandó elem szándékosan is lehet „rontott”. 
Ezt a munkaablakot az ESZKÖZÖK/ 
KIADVÁNYTESZTELİ segítségével érhetjük el. A 
javítandó elem kijelölése listában a hiba jellegérıl és helyérıl kapunk tájékoztatást.  

Az elkészült naptár egy oldala: 
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Levélpapír készítése borítékkal: 

� FILE/ ÚJ DOKUMENTUM parancs kiválasztása 
� A képernyı bal oldalán megjelenı az ÚJ KIADVÁNY MUNKAABLAK , a felsı részen lévı 

ÚJ KIADVÁNY LÁTVÁNYTERV ALAPJÁN  listában kattintsunk a NYOMTATANDÓ 

KIADVÁNYOKRA  
� A megjelenı újabb listában válasszuk a BORÍTÉKot 
� Látványterv kiválasztása: az elölnézeti ablaktáblában kattintsunk a Lebegés borítékra 
� SZÍNSÉMA: Vörösesbarna, BETŐSÉMA: Cégér, (mivel a Naptár készítésénél használt 

beállításainkat a program megırizte elegendı ellenıriznünk ezeket) 
� A szövegdobozban lévı levélcím sorainak átírása, saját emblémánk beillesztése 

  

� FILE/ ÚJ DOKUMENTUM parancs kiválasztása 
� A képernyı bal oldalán megjelenı az ÚJ KIADVÁNY MUNKAABLAK , a felsı részen lévı 

ÚJ KIADVÁNY LÁTVÁNYTERV ALAPJÁN  listában kattintsunk a NYOMTATANDÓ 

KIADVÁNYOKRA  
� A megjelenı újabb listában válasszuk a LEVÉLPAPÍRFEJLÉCet 
� Látványterv kiválasztása: az elölnézeti ablaktáblában kattintsunk a Lebegés fejlécre 
� SZÍNSÉMA: Vörösesbarna, BETŐSÉMA: Cégér, (mivel a Naptár készítésénél használt 

beállításainkat a program megırizte elegendı ellenıriznünk ezeket) 
� Saját képeink beillesztése, formázása 

  

Körlevél funkció:  A körlevél olyan dokumentum, amelyet nagy példányszámban kell 
elıállítanunk és az állandó szöveg mellett változó szövegrészt is tartalmaz. Ilyen például a 
meghívó, szerzıdés, de borítékok címzésénél is fel tudjuk használni a programnak ezt a 
lehetıségét. Két fájlt kell létrehoznunk: egy törzsdokumentumot, amely az állandó 
szövegrészeket tartalmazza és egy adatforrást a változó részeknek. Az adatfájl egy táblázat, 
amelynek az elsı sora tartalmazza a mezıneveket, ezekre hivatkozunk a 
törzsdokumentumban.  
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Használjuk fel a kész borítékunkat és címezzük meg címlista felhasználásával: 

� Nyissuk meg a borítékot tartalmazó fájlt 
� Kattintsunk az ESZKÖZÖK/KÖRLEVÉLKÉSZÍTÉS ÉS KATALÓGUSEGYESÍTÉS � KÖR-

LEVÉLKÉSZÍTÉS ÉS KATALÓGUSEGYESÍTÉS VARÁZSLÓ menüpontra, és kövessük a 
munkaablakban megjelenı lépéseket: 

o Két típust kínál fel a program: a körlevelet akkor válasszuk, ha közvetlenül 
szeretnénk a kiadványunkhoz neveket, címeket hozzáadni –mi most ezt 
választjuk. A másik lehetıség a katalógusegyesítés, amely sablon létrehozását 
teszi lehetıvé, amit több kiadványhoz is fel tudunk használni. 

o Adatforrás kijelölése: ha létezik 
adatforrásunk egyszerően meg kell 
nyitnunk, mivel még nem rendelkezünk 
vele, létre kell hoznunk az ÚJ LISTA 

LÉTREHOZÁSÁnál. Az elıre definiált 
mezınevek közül a feleslegeset töröljük, a 
hiányzókat pedig adjuk hozzá a címlista 
testre szabása ablakban. A mezınevek 
definiálása után a bejegyzések beírása a 
következı lépés.  

o Kiadvány létrehozása: mi most kész dokumentummal 
dolgozunk így csak a mezıneveket kell beszúrnunk a 
megfelelı helyekre. A mezınevek ún. francia-zárójelben 
jelennek meg, ezeknek a helyén fognak megjelenni egyesítés 
után a konkrét adatok.  

o A kiadvány megtekintése: egy konkrét értékkel 
megnézhetjük a kész dokumentumot. 

o Az egyesítés befejezése: történhet – nyomtatásban, - új 
kiadványban és – meglévı kiadvány végéhez való 

hozzáillesztésben. 

Névjegy készítése: 

� FILE/ ÚJ DOKUMENTUM parancs kiválasztása 
� A képernyı bal oldalán megjelenı az ÚJ KIADVÁNY MUNKAABLAK , a felsı részen lévı 

ÚJ KIADVÁNY LÁTVÁNYTERV ALAPJÁN  listában kattintsunk a NYOMTATANDÓ 

KIADVÁNYOKRA  
� A megjelenı újabb listában válasszuk a NÉVJEGYEKet 
� Látványterv kiválasztása: az elölnézeti ablaktáblában kattintsunk a Lebegés névjegyre 
� SZÍNSÉMA: Vörösesbarna, BETŐSÉMA: Cégér, (mivel a Naptár készítésénél használt 

beállításainkat a program megırizte elegendı ellenıriznünk ezeket) 
� Saját képeink beillesztése, formázása 

   


