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1. Bevezetés 
Napjainkban a számítógép, legyen az asztali vagy hordozható PC nélkülözhetetlen munkaeszközzé vált az élet 
nagyon sok területén. A hagyományos papíralapú jegyzetfüzetek kiváltására már több szoftver is készült. Ezek 
általában egyféle funkció ellátására alkalmasak, pl. Jegyzettömb, Paint, Számológép, Címjegyzék stb. Ezeket és 
még további feladatok együttes és kényelmes végrehajtását kínálja fel a Microsoft Office OneNote, a Microsoft 
Office digitális jegyzetkészítı és -kezelı programja. Elıször a 2003-as verzióban tőnik fel. Alapjaiban a 
funkciók már ott is megtalálhatóak, de a 2007-es változat további jól használható szolgáltatást nyújt a 
felhasználóknak.  

• Az elektronikus jegyzetfüzetként használható OneNote programmal rögzíthetjük gondolatainkat és 
ötleteinket, adatokat győjthetünk, rendszerezhetünk.  

• A rögzített adatainkat késıbb könnyen visszakereshetjük a beépített keresési szolgáltatás segítségével. 
Új szolgáltatás, hogy a szükséges információ keresése nemcsak hagyományos módon történik, hanem a 
hang- és videofelvételekben, a lapolvasóról beolvasott dokumentumokon és fényképeken is.  

• A jegyzetfüzetek nemcsak egyénileg használhatjuk, meg tudjuk osztani és így lehetıvé válik a 
munkacsoportok számára a közös munka, amely során a program automatikusan egyesíti és frissíti a 
csoport tagjai által hozzáadott adatokat.  

• A OneNote használatával a papír jegyzetfüzetünkhöz azonos mintára készült digitális felületen 
dolgozhatunk. Egyszerre több ilyen jegyzetfüzetet is létre lehet hozni a különbözı tevékenységekhez. 
Jegyzetfüzeteink tovább tagolhatóak: mappákat, szakaszokat, oldalakat is kialakíthatunk bennük. 

• A OneNote programnál nincs korlátozva a jegyzetfüzetek és azon belül a szakaszok száma, annyit lehet 
létrehozni belılük, amennyi a merevlemezünkön elfér. 

2. Újdonságok a OneNote 2007-es verziójában 
• Több jegyzetfüzet 
• Több számítógép támogatása 
• Megosztott jegyzetfüzetek 
• Jegyzetfüzetek szinkronizálása és egyesítése 
• Outlook-integráció 
• Outlook-feladatok szinkronizálása 
• Outlook-elemekhez kapcsolt jegyzetek 
• E-mailek küldése az Outlookból a OneNote alkalmazásba 
• Weblapok küldése a OneNote alkalmazásba 
• Jegyzetek közötti hivatkozások létrehozása 
• Fájlok beszúrása nyomatokként 
• Jegyzetfüzetsablonok 
• Fájlok mellékelése lapokhoz 
• Képeken lévı szöveg felismerése 
• Táblázatok 
• Rajzeszközök 
• Szabadkézi kijelölés 
• Számológép 
• Gyorsabb keresés 
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• Hangfelvételek keresése 
• Teljes képernyı 
• OneNote Mobile mobileszközökhöz 

3. A képerny ı felépítése 
A OneNoteban 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. 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. 

Újdonság, hogy az eszköztáron nem található meg a 
Mentés gomb, mivel a OneNote minden jegyzetet 30 
másodpercenként automatikusan ment. A 
FÁJL/MENTÉS paranccsal vagy a CTRL+S 
billentyőkombinációval mindenesetre kézzel is lehet 
azonnali mentést kérni. 

 A jegyzetfüzet mentésének alapértelmezett helye: 

C:\Documents and Settings\ Felhasználó\Dokumentumok\OneNote-jegyzetfüzetek  

A képernyı legnagyobb területét elfoglaló munkaablak mutatja a jegyzetfüzetünket (vagy jegyzetfüzeteinket).  
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� Baloldalon a NAVIGÁCIÓS SÁVON a jegyzetfüzetünk (jegyzetfüzeteink) neve láthatók.  

A felül található füleken az aktuális jegyzetfüzetünk szakaszainak neveit olvashatjuk. Ezek jelképezik 
a megnyitott jegyzetfüzetünk szakaszait ugyanolyan módon, mint a hagyományos iratgyőjtıkben, ahol 
a feljegyzéseket füles, külön felcímkézhetı elválasztókkal rendezzük szakaszokba. Az éppen aktuális 
szakaszt nevének aláhúzása jelzi. A jegyzetfüzet minden szakaszát egy .one kiterjesztéső fájlban tárolja 
a program a OneNote-jegyzetfüzetek mappában. � 

 

A dokumentumablak jobb oldali felsorolásában az aktuális szakaszban 
található lapok azonosítására szolgáló felirattal ellátott fülek láthatóak, így 
könnyen megtalálhatjuk a keresett lapot. A fülek használatával új lapok is 
egyszerően hozzáadhatók bárhol a jegyzetfüzetben. Az összetartozó lapokból 
csoportok hozhatók létre melléklapok hozzáadásával. Minden csoport 
rendelkezik egy elsıdleges lappal és tetszıleges számú melléklappal. � 

Bal alsó sarokban a Nem iktatott feljegyzések ikonja található a sebtében írt gondolatok, jegyzetek 
számára, melyeket késıbb -ha már megtaláljuk a helyüket- egér húzásával bárhová elhelyezhetünk. 

 

4. Munka az Office OneNote programmal: 
Az elsı próbálkozásunkhoz két beépített jegyzetfüzetet kínál a program: Munka és Személyes, amelyet tetszés 
szerint módosíthatunk is. Mindkettı tartalmaz már szakaszokat is. 
Munka jegyzetfüzet szakaszai: 

• Feljegyzések az értekezletrıl 
• „A” projekt 
• „B” projekt 
• Kutatás 
• Utazás 
• Tervezés 
• Egyéb 

Személyes jegyzetfüzet szakaszai: 
• Személyi adatok 
• Vásárlás 
• Könyvek, filmek és zene 
• Utazás 
• Receptek 
• Teendı 
• Egyéb 

 

Ha bármelyik jegyzetfüzetünkbe új szakaszt akarunk létrehozni 
rákattintunk az eszköztár ÚJ nyomógombjára és ott a SZAKASZ 

parancsot 
választjuk. A 
szakasz neve  
1. új szakasz 
lesz. Átnevezni 
úgy tudjuk 
legegyszerőbben ha az egér jobb oldali nyomógombjának 
segítségével a helyi menü ÁTNEVEZÉS parancsát használjuk. 

A helyi menüben még a következı parancsokkal találkozhatunk: 

ÁTNEVEZÉS…az  aktuális szakaszunk nevét változtathatjuk meg. 

MENTÉS MÁSKÉNT… az aktuális szakaszt menthetjük el más 
néven, más helyre. 

Mindegyik szakaszhoz javaslatot kapunk az 
adott szakaszban elhelyezhetı tartalomra. 
Tippek is segítenek a munkánkban. 
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ÁTHELYEZÉS… vagy a jegyzetfüzetben változtathatjuk meg a szakaszok sorrendjét vagy pedig az aktuális 
szakaszt egy másikjegyzetfüzetbe helyezhetjük át. A parancs nem vonható vissza. 

TÖRLÉS parancs az aktuális szakasz törlése a jegyzetfüzetbıl. 

E SZAKASZRA MUTATÓ HIVATKOZÁS MÁSOLÁSA parancs segítségével bármelyik lapon készíthetünk hivatkozást 
egy kijelölt szövegrészhez, mely a jegyzetfüzet egy másik lapjára mutat. Ez a feljegyzések 
kereszthivatkozásainak készítéséhez, valamint a jegyzetfüzet szakaszainak elsı lapjain megjelenı 
tartalomjegyzék létrehozásához hasznos. 

ÚJ SZAKASZ parancs segítségével további szakaszokat hozhatunk létre. 

ÚJ SZAKASZCSOPORT parancs segítségével csoportokat készíthetünk a szakaszainknak a jegyzetfüzeten belül. 

SZAKASZ VÉDELME JELSZÓVAL a bizalmas adatokat tartalmazó adatokat tartalmazó szakaszokat érdemes 
jelszóval ellátni. Az ilyen védelemmel ellátott szakaszokban csak a védelem feloldása után lehet keresni. 

SZAKASZ SZÍNE színek segítségével is megkülönböztethetjük a szakaszainkat. 

5. Új jegyzetfüzet létrehozása 
Nemcsak a program által elıre definiált két jegyzetfüzetet használhatjuk, hanem lehetıségük van új jegyzetfüzet 

(jegyzetfüzetek) létrehozására. Ehhez válasszuk a FÁJL menü 
LÉTREHOZÁS/JEGYZETFÜZET parancsot. Ekkor elindul a jegyzetfüzet 
varázsló, amely elsı párbeszédablakában nevet kell adnunk a 
jegyzetfüzetünknek. Itt van lehetıségünk sablon választására is, amely 
lehet: Munka jegyzetfüzet, Iskolai féléves jegyzetfüzet stb., de ha nem 
találunk megfelelıt, akkor a Microsoft Office Online webhelyen 
további jegyzetfüzetsablonok 
állnak rendelkezésünkre. Ha 
a jegyzetfüzet számára színes 
borítót szeretnénk beállítani, 
ki tudjuk választania borító 

színét is. Ez a jegyzetfüzet ikonon fog megjelenni a Jegyzetfüzetek 
navigációs sávján.  

A varázsló a második lépésben a jegyzetfüzetek felhasználásról kínál 
lehetıségeket: A Ki fogja használni a jegyzetfüzeteket kérdésre 
három lehetıség közül választhatunk. Ha az Ezen a számítógépen 

használom választjuk, akkor a harmadik lépésnél a program 
automatikusan felkínálja a jegyzetfüzet mentésének alapértelmezett 
helyét, amely C:\Documents and Settings\ 
Felhasználó\Dokumentumok\OneNote-jegyzetfüzetek –et. A Több 
számítógépen használom választásával lehetıségünk nyílik arra, 
hogy az adott jegyzetfüzetet több számítógéprıl is meg lehessen 
nyitni, csak másoljuk a fájlt olyan helyre, amelyhez mindegyik 
használni kívánt számítógép hozzáférhet. A Több személy osztja 
majd meg a jegyzetfüzetet választásával, válaszolnunk kell a Hol 
tárolja a program a megosztott jegyzetfüzetet kérdésre is.  

A varázsló harmadik lépésében a jegyzetfüzet helyének megerısítésére nyílik lehetıségünk. 

6. Lapok és melléklapok használata 
A szakaszokban lapok találhatóak, melyekre jegyzetelhetünk. Ezeket a lapokat a dokumentumablak szélén 
látható felirattal ellátott fülek azonosítják. Az összetartozó lapokból melléklapok hozzáadásával csoportok 
hozhatók létre. Minden csoport rendelkezik egy elsıdleges lappal és tetszıleges számú melléklappal. A csoport 
kijelölésével egyszerően végezhetık el a lapokra vonatkozó mőveletek (például a lapok másolása, áthelyezése, 
vagy azok elküldése e-mail üzenetben). 
A Munka jegyzetfüzet minden szakaszában található legalább egy lap, az Utazás szakaszban több is: 1.út, 
Közlekedés, Szálloda adatai, Városnézés. Személyes jegyzetfüzet szakaszaiban is legalább egy lap található. 
Kivétel itt is az Utazás szakasz ill. a Személyi adatok szakasz, melynek lapjai a következıek: Ebben a 
szakaszban tárolhatja a személyes adatokat, Pénzügyi információ, Hitelkártya- Folyószámlák, Törzsutasszámla, 
Webhelyfiókok, Orvosi adatok. Ezeken a lapokon hasznos tanácsok olvashatóak az adott lap tartalmi 
kitöltéséhez.  
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Új lap létrehozása: Meglévı szakaszokba új lapokat is tudunk létrehozni: Az ÚJ gombra kattintva a lapfülek 

felett:  beszúrhatunk egy új lapot a szakaszunkba, vagy a dokumentumablak jobb oldali felsorolásában 

a legfelsı egy gomb:  melyre rákattintva szintén létre tudunk hozni egy új lapot. Menübıl a 
FILE/LÉTREHOZÁS/LAP paranccsal dolgozhatunk. Mindhárom esetben nemcsak új lapot, hanem új melléklapot is 
létrehozhatunk.  

Munka lapsablonnal: A lap létrehozásakor a program sablonokat is felkínál, ezek segítségével tetszetısebbé 
varázsolhatjuk a lapok küllemét, és feleslegessé tehetik, hogy ugyanazt az információt minden lapra újra be 
kelljen írni. Bármely, az alkalmazással szállított látványtervet használhatjuk, de saját sablont is létrehozhatunk. 
Az EGYETEM/FİISKOLA és az ÜZLET sabloncsoportban nemcsak külsı megjelenést kínál a program, hanem 
tartalmi megjelenést is, mint pl. az Egyszerő elıadásjegyzetnél, amely a címen kívül Házi feladat, Mai témák és 
A ma tárgyalt legfontosabb pontok, vagy a Feladatok áttekintése sablonban A Projekt neve, Cég neve,Projekt 
céljai stb. alcímekkel segít a jegyzetelésben. Az Üres sabloncsoport különbözı lapméreteket tartalmaz: pl. A4, 
B5, képeslap stb. A MINTÁS SABLONOK, mint pl. a Lánc cím, Narancs margó vagy a Könyvek különbözı 
esztétikus megjelenést kölcsönöznek lapjainknak. Ha 
ezek közül nem tudunk választani, akkor a Microsoft 
Office Online webhelyrıl tudunk további sablonokat 
letölteni.  
Lehetıségünk van az aktuális lap elmentésére is 
sablonként. A saját sablon létrehozásához meg kell 
nyitnunk egy új lapot, vegyünk fel rá képeket, 
formázott szöveget és bármi mást tetszés szerint, 
majd kattintsunk a Sablonok munkaablakban az 
AKTUÁLIS LAP MENTÉSE SABLONKÉNT parancsra. Az 
így elkészült sablonok a munkaablak Saját sablonok kategóriájában jelennek meg. 

Lapcím hozzáadása vagy módosítása: Ha a címterületen írunk be egy címet, akkor az megjelenik a megfelelı 
lapfülön is, ha viszont üres marad a címterület, akkor a feljegyzés elsı sora lesz a lap címe. Ha cím területén 
megváltoztatjuk a címet a lapfülön lévı cím is módosulni fog. 

Lap vagy melléklap törlése: Lap vagy melléklap törléséhez kattintsunk a lapfülre az egér jobb gombjával, majd 
pedig válasszuk a TÖRLÉS parancsra. 

Lap dátumának módosítása: Ha a lapcím alatt a dátumra kattintunk, megjelenik a naptár ikonja. Itt tudjuk 
kiválasztani a lapon megjelenı dátumot. Az aktuális dátum kiválasztásához a Ma elemre kell kattintanunk. 

Egy vagy több lap kijelölése: A lap kijelöléséhez a lap fülére kell kattintanunk az adott lapra való ugráshoz, 
majd egy második kattintás a fülre kijelöli a lapot. Ha lapcsoportot akarunk kijelölni, akkor elıször a csoport 
elsıdleges lapját jelöljük ki, majd duplán a lap fülére kell kattintanunk. Nem egy csoportba tartozó lapokat vagy 
CTRL vagy a SHIFT billentyő segítségével tudjuk kijelölni. 

Lap vagy melléklap áthelyezése a szakaszban: Fogjuk meg az egérrel az áthelyezni kívánt lap fülét és húzzuk 
az új helyére. Egy kis háromszög jelzi, hova fog kerülni a lap.  

7. Feljegyzések készítése és formázása 
A jegyzetek elkészítése nagyon könnyő a OneNote programban, lehetıvé válik, hogy a szövegeket áthelyezzük a 
lap bármely részére vagy egy másik lapra. Kialakíthatunk szabad térközöket is. A könnyebb követhetıség 
érdekében a fontos feljegyzéseket címkével is elláthatjuk. 
A feljegyzésekben szabadon elhelyezhetjük a beírt szövegeket, a képeket és a grafikus elemeket – beleértve a 
weboldalakról összegyőjtött szövegeket és képeket –, a digitális kézírást, a hang- és videoklipeket és még sok 
egyéb mást is. 

Feljegyzések beírása a lapra: Az oldal bármely részére kattintva elkezdhetjük a feljegyzésünk írását. A 
OneNote feljegyzéstárolókat hoz létre mindegyik beírt szövegszakasz számára.  

Feljegyzések átrendezése a lapon Bekezdés áthelyezéséhez vigyük az egérkurzort az áthelyezni kívánt 
feljegyzéstároló felsı élére, várjuk meg, amíg négyágú nyíllá nem változik, majd húzzuk a bekezdést az új 
helyére a lapon. Ha a mozgatott bekezdés behúzott bekezdéseket is tartalmaz, azok a kijelölt bekezdéssel együtt 
mozognak 

Térköz létrehozása a lapon: Ha menübıl szeretnénk dolgozni akkor a Beszúrás/NAGYOBB TÉRKÖZ AZ ÍRÁSHOZ 

parancs segítségével, vagy kattintsunk a Szokásos eszköztáron a Térköz beszúrása íráshoz gombra. Majd 
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kattintsunk a lapon arra a pontra, ahová több helyet szeretnénk beszúrni, majd a kívánt mennyiségő térköz 
beillesztéséhez a húzzuk a mutatót a nyíl által jelzett irányba. 

Feljegyzések mentése: Amikor egy másik lapra vagy szakaszra váltunk át, vagy amikor több szakaszt és 
jegyzetfüzetet bezárunk akkor a OneNote automatikusan és rendszeresen elmenti munkánkat. Ezért nincs 
szükség a feljegyzések kézi mentésére. Ha a feljegyzések egy szakaszát másik helyre szeretné menteni, akkor 
használjuk a FÁJL/MENTÉS MÁSKÉNT parancsát. Az Intézıben a jegyzetfüzeteinket mappaként, a szakaszokat 
fájl ként fogjuk megtalálni. A jegyzetfüzet-struktúra rendszerezése vagy újrarendszerezése során hasznos lehet a 
Navigációs sáv kibontása a bal margón, hogy a jegyzetfüzetek, lapok és szakaszok teljes hierarchiája láthatóvá 
váljon. Ehhez kattintsunk A NAVIGÁCIÓS SÁV KIBONTÁSA gombra. 

Idı és dátum beszúrása: Jegyzeteinkben, ahol szükséges beszúrhatjuk az aktuális dátumot és idıt, ennek 
segítségével lehetıvé válik az események idırendben történı megjelölése vagy nyomon követése. 
Alapértelmezés szerint a OneNote a Microsoft Windows vezérlıpultjában megadott dátum- és idıformátumot 
használja. Hogyan tudjuk ezt megtenni: vigyük a kurzort arra a pontra, ahová a dátumot vagy idıt beszeretnénk 
szúrni, majd válasszuk a BESZÚRÁS/DÁTUM ÉS IDİ parancsát. Ugyanezt az eredményt kapjuk ha lenyomjuk az 
ALT+SHIFT+F billentyőkombinációt. Ha csak a dátumot kívánjuk beszúrni, akkor ezt az ALT+SHIFT+D 
billentyőkombinációval tehetjük. Csak az idı beszúrásához, az ALT+SHIFT+T billentyőkombinációt 
használhatjuk. 

Felsorolás és számozás létrehozása: A két lista létrehozása ugyanolyan módon történik, különbség csak az elsı 
lépésnél van. Ha felsorolást szeretnénk készíteni, akkor kattintsunk a SZOKÁSOS eszköztáron a FELSOROLÁS 

gombra, ha pedig számozott listát akarunk készíteni, akkor a SZOKÁSOS eszköztáron kattintsunk a 

SZÁMOZÁS gombra. Utána írjuk be a lista elsı elemének szövegét, majd nyomjuk le az ENTER billentyőt. A 
következı listaelem elıtt automatikusan megjelenik a listajel. Ha befejeztük a lista készítését nyomjuk le kétszer 
az ENTER billentyőt vagy töröljük az utolsó listajelet. Ha automatikusan szeretnénk felsorolást létrehozni írjuk 
be a *  (csillag) karaktert, számozott listánál az 1. karaktereket majd nyomjuk le a SZÓKÖZ vagy a TAB 
billentyőt. 

Táblázat létrehozása: Jegyzeteinkben táblázatot is használhatunk, amit létrehozhatunk a szokásos módon a 
TÁBLÁZAT menü TÁBLÁZAT  BESZÚRÁSA parancs segítségével. A program azonban felkínál egy nagyon egyszerő 
módszert táblázat létrehozására.: Gépeljük le azt a szöveget, amit az elsı cellába szánunk, majd nyomjuk le a 
TAB billentyőt. Utána jön a második cellába szánt szöveg és ismét TAB billentyő lenyomása. Ha új sort 
szeretnénk kezdeni, akkor az ENTER billentyőt kell lenyomnunk. Ezzel a módszerrel nagyon gyorsan tudunk 
táblázatot létrehozni adataink számára. 

Címkék csatolása a fontos feljegyzésekhez: Feljegyzéseinkhez címkéket is csatolhatunk, a OneNote számos 
elıre elkészített címkét kínál (pl. Teendı vagy Fontos), azonban létrehozhatunk egyéni feljegyzéscímkéket is. A 
címkék segítségével gyorsan rá tudunk keresni a megjelölt feljegyzésekre. Ha címkét szeretnénk létrehozni, 
akkor vigyük a kurzort a megjelölni kívánt bekezdés fölé vagy elé, majd kattintsunk a SZOKÁSOS eszköztáron a 

 gomb nyílára és válasszuk ki a megfelelı címkét.  

Címkével megjelölt feljegyzések keresése: A SZOKÁSOS eszköztáron ismét a Címke gombot kell használnunk, 
majd válasszuk a legördülı lehetıségek közül AZ ÖSSZES MEGJELÖLT FELJEGYZÉS MEGTEKINTÉSE-t.  

8. Kivágott képerny ırészek gy őjtése 
Munkánk során többször elıfordul, hogy webes tartalmakról vagy az éppen használt programokról 
képernyırészeket kell kivágnunk, amit rögzíteni szeretnénk pl. utazástervezésnél, webes kutatásnál. A OneNote 
segítségével ezt nagyon egyszerően megtehetjük: abban az alkalmazásban ahonnan szeretnénk képernyırészt 
kivágni nyomjuk le a billentyőzeten található Windows embléma billentyőt az S betővel együtt. A kurzor ekkor 
kereszt alakúvá válik, segítségével jelöljük ki a kívánt területet. A OneNote beszúrja a kijelölt részt a Nem 
iktatott feljegyzések szakaszba.  

9. Jegyzetfüzet megosztása 
A jegyzetfüzet megosztásának kétfajta lehetıségét kínálja fel a program. Egyik lehetıségünk, amikor a 
jegyzetfüzeteinket több számítógépen is használni szeretnénk. Ebben az esetben a jegyzetfüzet elhelyezésére 
olyan helyek ajánlottak, amelyeket az általunk használt számítógépek számára elérhetı pl: helyi hálózaton belsı 
vagy nyilvános fájlmegosztás, nagy kapacitású USB meghajtó. Ha valamelyik géprıl megnyitunk egy 
jegyzetfüzetet, a OneNote létrehozza annak offline példányát a helyi gépen. Ezután valahányszor a programot 
elindítjuk azon a számítógépen (és az csatlakozik a megosztott helyhez), a OneNote folyamatosan szinkronizálja 
a jegyzetfüzetpéldányokat a számítógépek között, és érvényesíti bennük a változásokat. 
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A másik lehetıség, amikor több felhasználó használja a jegyzetfüzetet pl. közös feladatoknál, team munkánál, 
projektmunkánál. Ebben az esetben a jegyzetfüzeteket egy megosztott helyen kell tárolni, ahol mindenki akár 
egyidejőleg is könnyen hozzáférhet. Ekkor a jegyzetfüzetet szabadon olvashatjuk és módosíthatjuk azokról a 
gépekrıl, amelyek ezt a helyet elérik és amelyekre a OneNote telepítve van. A program a jegyzetekben történı, 
minden egyes számítógéprıl végrehajtott módosítást folyamatosan szinkronizál. Ennek eredménye egy 
naprakész jegyzetfüzet, melyet nem szükséges minden számítógépre manuálisan átmásolni. 

10. Szinkronizálás 
Amikor a helyi számítógépen lévı jegyzetfüzetekben dolgozunk, a program folyamatosan és automatikusan 
menti a változtatásokat, így a Mentés parancs használatára nincs szükség. Amikor azonban több személy 
dolgozik egyidejőleg a megosztott jegyzetfüzetben az összes felhasználó változtatásainak kezelése és mentése 
már bonyolultabb feladat. Ezért OneNote adott idıközönként szinkronizálja a felhasználók számítógépein tárolt 
jegyzetfüzeteket, ill. a megosztott helyen tárolt jegyzetfüzet-fájlokkal. Így az egy idıben történı változatok 
mentése is megtörténik. 
A szinkronizálási beállítások módosítása: A legtöbb esetben a jegyzetfüzetek automatikus szinkronizálását 
érdemes választani, de lehetıségünk van rá, hogy meghatározzuk mikor történjen a szinkronizálása a megosztott 
helyen található jegyzetfüzetnek. Ehhez a FÁJL menüben válasszuk a SZINKRONIZÁLÁS  menüpontot. Ha a 
megjelenített összes megosztott jegyzetfüzet szinkronizálni szeretnénk akkor kattintsunk AZ ÖSSZES 

JEGYZETFÜZET SZINKRONIZÁLÁSA parancsra a JEGYZETFÜZETEK navigációs sávon. 
Ha viszont csak az aktuálisan szerkesztett jegyzetfüzetet kívánjuk szinkronizálni, akkor az E JEGYZETFÜZET 

SZINKRONIZÁLÁSA parancsot kell választanunk. Alapértelmezésben a megosztott jegyzetfüzetek automatikus 
szinkronizálása be van kapcsolva. Ha nem szeretnénk, hogy mások is lássák a megosztott jegyzetfüzeteken 
végrehajtott módosításainkat, amíg be nem fejeztük azok szerkesztését, letilthatjuk az automatikus 
szinkronizálást. Ehhez a FÁJL menüben válasszuk a SZINKRONIZÁLÁS  menüpontot, és ott kattintsunk a 
KAPCSOLAT NÉLKÜLI MUNKA parancsra.  

11. Gyakorló feladatok 
1. Hozzunk létre egy új jegyzetfüzetet a saját számítógépünkön Vállalkozás néven, és válasszuk hozzá az 

Ügyfelek jegyzetfüzet sablont! 

2. Hozzunk létre három szakaszt ebben a jegyzetfüzetben”D” ügyfél, „E” ügyfél és „F”ügyfél néven! 

3. Hozzunk létre három lapot a „D” ügyfélhez! Az elsı neve legyen Adatok és válasszuk hozzá a kék csíkok 
sablont. A második neve Vásárlás legyen Kék nyilak sablonnal. A harmadik neve Eladás a hozzátartozó 
sablon pedig Kék nyilak. 

4. Készítsük el a Vásárlás lapon a következı táblát: Ha számtani mőveleteket vagy egyszerőbb képleteket kell 
gyorsan kiszámolnunk, akkor a mővelet begépelése után tegyünk egy = jelet, majd nyomjuk le a szóköz 
billentyőt! A mértékegységet egyszerően a kiszámolt eredmény után írjuk! 

Árváltozás a 2. félévtıl: 

Termék neve Régi ár Új ár 
1. termék 10 000 Ft 10000*1,2=12000 Ft 
2. termék 20 000 Ft 20000*1,2=24000 Ft 
3. termék 30 000 Ft 30000*1,2=36000 Ft 

5. Hozzunk létre egy új lapot az „E” ügyfélhez Idıpontok néven! Készítsünk a lapra egy bejegyzést, amely elé 
beszúrjuk az aktuális dátumot és idıpontot. Készítsünk egy második bejegyzést is, amely elé az aktuális 
idıpontot szúrjuk be, majd egy harmadik bejegyzés elé csak az aktuális dátumot. 

6. Az elıbb létrehozott elsı bejegyzést lássuk el Fontos címkével! 

7. Nevezzük át a Kiindulópont szakaszt Ügyfeleim-re! 

8. Készítsünk ebbe a szakaszba egy új lapot Nevek néven Buborékok sablonnal és soroljunk fel öt nevet  
� felsorolás jelzı szimbólummal ellátva! 


