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1. Bevezetés 
Rohanó világunkban szükségünk van a folyamatos kapcsolattartásra, együttmőködésre. Egy adott feladat megol-
dása nem egy ember feladata, hanem egy munkacsoport közösen gondolkodik annak gyakorlati megvalósításán. 
Az egyes részfeladatok megoldásai folyamatos kapcsolattartást igényelnek a csoport tagjai között. Ezt a kapcso-
lattartást és együttmőködést segíti elı a Microsoft Office Groove 2007. A program lehetıvé teszi munkacsoport-
ok számára az adatok megosztását és a projekttevékenységek során végzett közös munkát, az egyszerő, doku-
mentumokkal végzett feladatoktól az üzleti folyamatokba integrált egyéni megoldásokig. Az alkalmazást haszná-
ló munkacsoportok közös munka-területeken dolgoznak, amelyen a csoport összes tagja, eszköze és adata össze-
találkozik. A csoport minden tagja munkáját bárhol, bármikor és bárkivel közösen végezheti, így kevesebb idıt 
kell egyeztetésre fordítani, több marad az érdemi munkára.  

2. Újdonságok a Groove 2007-es verziójában 
• Kapcsolatok keresése: A keresési funkció használatához elegendı, ha beírjuk a keresett nevet vagy 

e-mail címet, majd a KERESÉS gombra kattintunk. A Groove az összes rendelkezésre álló címtárban 
megkeresi az egyezéseket. Megadható az is, hogy csak a nyilvános Groove-címtárban történjen keresés. 

• Együttmőködés a Groove és a Messenger között: Ha engedélyezve van a „Messenger-partnerlista in-
tegrálása” beállítás, megtekinthetjük az összes olyan Groove-kapcsolat Messenger szolgáltatásbeli álla-
potát, aki szintén futtatja a Messenger programot, valamint Messenger-mőveleteket, például szöveges és 
IP-alapú hangüzeneteket (VOIP) indíthatunk. A Groove a telepítést vagy frissítést követı elsı indítása-
kor ezen felül kérni fogja a Groove programot szintén használó Messenger-partnerek felvételét. 

• A Groove SharePoint-fájlok eszköz a Groove és a SharePoint dokumentumtárai közötti fájlszinkroni-
zálást elısegítı szolgáltatásokat tartalmaz.  

• A Groove InfoPath-őrlapok eszköz lehetıvé teszi, hogy az alkalmazásfejlesztık létrehozhassák és el-
rendezésbe felvehessék a legtöbb fajta tervezıobjektumot (őrlapokat és őrlapokon megjelenı mezıket) 
a Microsoft InfoPath 2007 alkalmazásban, majd importálhassák a megoldást a Groove InfoPath-
őrlaptervezı eszközébe. 

• A Groove-vitafórum eszköz most már egyéni őrlapeszköz. Kinézete és mőködése megegyezik a Groo-
ve régebbi verzióinak Vitafórum eszközével, attól eltekintve, hogy tartalmaz egy új „Kategória mezıt”, 
illetve a vitafórumok hozzászólásláncainak kategória vagy dátum szerinti rendezésére szolgáló nézete-
ket. 

• Groove-értekezletek eszköz lehetıséget nyújt az engedélyek Groove-felhasználói szerepkörökhöz való 
hozzárendelésére. 

3. Megvalósítható speciális tevékenységek 
• Ajánlattételi felhívások (RFP) készítése 
• Új termék piaci bevezetésének irányítása 
• Együttmőködés üzleti tervek elkészítésé-

ben 
• Logisztikai projektek irányítása 

• Könyvvizsgálat lebonyolítása 
• Jogi ügyek intézése 
• Vészhelyzetek megoldásának kezelése 
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4. A Groove alapvetı elemei 
• Munkaterületek: Az adatokkal dolgozó munkatársak által létrehozott tároló hely, ahol közösen dol-

gozhatunk és megoszthatjuk az adatokat. 
• Eszközök: A munkacsoportunk tagjai által a munkaterületekhez társított alkalmazások, az adatok meg-

osztásához és a velük végzett közös munkához. Az adatok lehetnek strukturáltak (őrlapok), vagy struk-
turálatlanok (fájlok). 

• Jelenlét és kommunikáció: Beépített jelenlét-ellenırzés, csevegés és üzenetküldés. 
• Figyelmeztetések: Szöveges és hangos értesítések. 
• Kezdıpanel: Olyan egyszerő kiindulópont a felhasználók számára, ahol az Office Groove 2007 prog-

ram összes eleme – a munkaterületek, a kapcsolatok, a jelenlét és a figyelmeztetések – megjelenik, és 
ahol lehetıség van az alapvetı funkciók – új munkaterületek létrehozása, kapcsolatteremtés felhaszná-
lókkal, új tag meghívása stb. – végrehajtására. 

5. A kezdıpanel felépítése 
A Groove elsı indításakor a Kezdıpanel jelenik meg. Innen minden Groove-tevékenység elindítható. 
A Kezdıpanel két részbıl áll, az egyik a munkaterületek létrehozására és kezelésére, a másik pedig a Groove-
kapcsolatok kezelésére szolgál. 

A Munkaterületek panel 
a munkaterületek listáját 
tartalmazza. A követke-
zıképpen indíthatunk 
tevékenységeket: 

• Dupla kattintással, 
a típusuknak meg-
felelı megjelenítı-
ben nyílnak meg. 

• Jobb gombbal kat-
tintva nyithatjuk 
meg az adott mun-
katerületet kezelı 
parancsokat.  

• Az „Új munkaterü-
let” hivatkozásra 
kattintva hozha-
tunk létre új mun-
katerületet. 

 

A Kapcsolatok panel a személyes listánkra 
felvett személyeket tartalmazza. A Kapcsola-
tok panelrıl a következıképpen indíthatunk 
tevékenységeket: 
• A kapcsolatokra duplán kattintva meg-

nyithatjuk az „Üzenet küldése” ablakát, 
amelyben üzenetet hozhatunk létre.  

• Ha e-mail névjegykártyaként is tárolt 
kapcsolatra kattintunk duplán, a levele-
zıprogramban nyílik meg az új üzenet. 

• Ha kapcsolatot húzunk a „Munkaterület-
lista” elemre, megnyílik az adott kapcso-
latnak címzett meghívó a munkaterületre.  

• A Kapcsolat felvétele hivatkozásra kat-
tintva könyvtárakban keresve jelölhetjük 
ki a listára felvenni kívánt új kapcsolato-
kat. 

• A kapcsolatok nevére jobb gombbal kat-
tintva jeleníthetjük meg a vonatkozó te-
vékenységek parancsait. 

6. Munkaterületek 
A munkaterület az a hely, ahol a közös célkitőzéseink által összefogott munkatársainkkal lehetıségünk nyílik az 
eszmecserére, és közösen dolgozhatunk. Munkaterületek létrehozásához elegendı egy személy, aki másokat 
csatlakozásra hív. A munkaterület összetevıit egy csevegési terület és azok az eszközök alkotják, amelyeket a 
munkaterülethez hozzáadunk munkánk segítésére. 
Munkaterületek típusai 
• Fájlmegosztási munkaterület: Ilyen típusú munkaterületen megoszthatjuk Windows fájlrendszerő mappánk 

tartalmát minden olyan számítógépen, amelyen Groove-fiókkal rendelkezünk, és meghívás esetén más Gro-
ove-felhasználókkal is.  

• Normál munkaterület: A Groove munkaterület-tallózó ablakában látható munkaterület-típus kezdetben a 
Fájlok, és a Vitafórum eszközöket tartalmazza. Létrehozását követıen tetszés szerinti eszközökkel bıvíthet-
jük. 

• Egyéni munkaterület: Ez a munkaterület-típus is a Groove munkaterület-tallózó ablakában jelenik meg, de 
létrejöttekor csak az általunk kiválasztott eszközöket tartalmazza. 
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Munkaterületi korlátozások 
A Groove nem tud 2 GB-os méretet meghaladó munkaterületet küldeni új meghívottaknak. 

Néhány lehetséges mővelet 
a. Új munkaterület létrehozása 

1. A kezdıpanelen vagy a Groove munkaterület-tallózó ablakában válasszuk a FÁJL-ÚJ-MUNKATERÜLET 
menüpontot.  

2. Adjunk nevet a munkaterületnek.  
3. Jelöljük ki a munkaterület típusát.  

A kijelölt munkaterület-típus leírásából tájékozódjunk a tartalmáról és rendeltetésérıl. A Sablonok le-
gördülı listájából az „Egyéni” beállítást választva kijelölhetjük a munkaterületre kiindulásként felveen-
dı eszközöket. A Sablonok legördülı listában szerepelhetnek más munkaterület-sablonok is. 

4. További munkaterületi beállítások megtekintéséhez kattintsunk a BEÁLLÍTÁSOK gombra. Ne feledjük, 
hogy a Beállítások gomb csak akkor látható, ha a Groove-fiókunkhoz több identitás tartozik.  
• A meghívottak minimális szükséglete. Jelöljük azt a Groove-verziót, amellyel a munkaterülethez 

csatlakozni szándékozó minden meghívottnak rendelkezni kell. Ha tudjuk, hogy legalább egy meg-
hívandó korábbi verziót használ, választhatjuk azt a verziót is. Egyes munkaterületi eszközök hasz-
nálatához a tagoknak legalább egy bizonyos verziót kell futtatniuk.  

• Identitásunk a munkaterületen. Ha a Groove-fiókunk több identitást tartalmaz, jelöljük ki közülük 
azt, amelyiket az adott munkaterületen szeretnénk használni.  

5. Kattintsunk az OK gombra.  
Ezután a Groove létrehozza a munkaterületet, és a létrehozót munkaterület-kezelıi szerepkörrel tünteti fel a 
kiindulási állapot tagjai között. Ezt követıen elvégezhetjük a munkaterület-összetevık testre szabását, és elküld-
hetjük a munkaterületi meghívókat. 
b. Új munkaterület létrehozása sablonfájlból 

1. Válasszuk a FÁJL-ÚJ-MUNKATERÜLET ebbıl-SABLON menüpontot.  
2. A „Tallózás” párbeszédpanelen keressük meg a kívánt munkaterület-sablonfájlt, és kattintsunk a MEG-

NYITÁS gombra.  
c. Munkaterület-hivatkozás létrehozása 

1. Kattintsunk jobb gombbal a munkaterület nevére, és válasszuk a MÁSOLÁS HIVATKOZÁSKÉNT paran-
csot.  

2. Jelöljük ki azt a Rich Text-támogatással rendelkezı helyet, ahová a hivatkozást be kívánjuk illeszteni.  
3. Válasszuk a SZERKESZTÉS menü BEILLESZTÉS parancsát. 

A hivatkozás szövegeként a célként beállított munkaterület neve jelenik meg.  
d. Munkaterület törlése 

1. Jelöljük ki a törlendı munkaterületet.  
2. Válasszuk a FÁJL-MUNKATERÜLET TÖRLÉSE menüpontot (a kezdıpanelen a SZERKESZTÉS-TÖRLÉS me-

nüpontot), majd válasszunk ki egy munkaterület-törlési beállítást. 
e. A munkaterületek mappákba rendezése 

A munkaterületek rendezésére mappákat hozhatunk létre. Az adott munkaterület-lista mappáinak megtekin-
téséhez válasszuk a NÉZET menü MUNKATERÜLETEK MEGJELENÍTÉSI MÓDJA almenőjének MAPPÁK paran-
csát. 

f. Munkaterületi adatok letöltése 
1. Válasszuk ki a listából a kívánt munkaterületet.  
2. A SZOKÁSOS feladatok panelen kattintsunk a MUNKATERÜLET BEOLVASÁSA parancsra. 

g. Személyek meghívása a munkaterületre 
1. Ugorjunk a munkaterületre.  
2. A „Munkaterületi tagok” munkaablakban írjuk be a címzett nevét vagy e-mail címét a „Meghívás mun-

katerületre” mezıbe.  
3. A „Meghívó küldése” párbeszédpanel megnyitásához kattintsunk a KÜLDÉS gombra.  
4. Rendeljünk a címzett(ek)hez szerepkört a legördülı listából.   
5. Ha a meghívás elfogadását követıen meg szeretnénk erısíteni a meghívást, jelöljük be „A meghívás el-

fogadása jóváhagyást igényel” jelölınégyzetet.   
Megjegyzés: Az e-mail formájában küldött meghívóknál ez a beállítás automatikusan engedélyezett. 

6. Adjuk hozzá a meghíváshoz a kívánt szöveget.  
7. A meghívó elküldéséhez kattintsunk a MEGHÍVÁS gombra.  
A kijelölt címzettek típusától függıen a Groove a következıkkel folytatja: 
• Groove-kapcsolatoknál a program a Groove üzeneteként küldi el a meghívót. 
• E-mail üzeneteknél a Groove a Microsoft Outlook programon keresztül, fájlmelléklettel rendelkezı e-

mail üzenetként küldi el a meghívót.  



Groove 2007 �: www.pszfsalgo.hu, �: radigyorgy@gmail.com, �: 30/644-5111 

 

4 A témakört a PSZF-Salgó Kft. megbízásából Lengyel Istvánné informatika tanár készítette 

h. Szerepek és engedélyek 
• Munkaterület-kezelı  
• Résztvevı  
• Vendég  
Új munkaterület létrehozásakor a program automatikusan hozzárendeli a „Munkaterület-kezelı szerepkört” 
– és ezzel az összes engedélyt – a létrehozóhoz. A többi taghoz a munkaterületre történı meghívásukkor 
rendeli hozzá a szerepköröket. Csak a „Munkaterület-kezelı szerepkörrel” rendelkezı tagok módosíthatják 
más tagok szerepköreit.  
Alapértelmezés szerint a „Résztvevı szerepkörhöz” hozzárendelt tagok új munkaterület-eszközök hozzáadá-
sára és új tagok meghívására jogosultak. A „Vendég szerepkörhöz” hozzárendelt felhasználók semmilyen 
jogosultsággal nem rendelkeznek. 
A munkaterület szerepköreihez hozzárendelt engedélyek megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a 
FÁJL menü TULAJDONSÁGOK almenüjének MUNKATERÜLET parancsát, és kattintsunk az ENGEDÉLYEK fülre 
a munkaterület tulajdonságait megjelenítı párbeszédpanelen. 

i. Eszközengedélyek 
A munkaterületen belüli eszközök többsége saját engedélykészlettel rendelkezik. Az eszközengedélyek hatá-
rozzák meg, hogy egy munkaterület-kezelı, egy résztvevı vagy egy vendég milyen mőveleteket hajthat vég-
re az eszközben. A Naptár eszköz például jogosult bejegyzések hozzáadására, módosítására vagy törlésére. 
A Munkaterület-kezelı szerepkörhöz hozzárendelt tagok szerepkörönként frissíthetik az eszközengedélye-
ket. A kijelölt munkaterület-eszköz szerepköreihez hozzárendelt engedélyek megtekintéséhez vagy módosí-
tásához válasszuk a FÁJL menü TULAJDONSÁGOK almenüjének ESZKÖZÖK parancsát, és kattintsunk az EN-

GEDÉLYEK fülre a munkaterület tulajdonságait megjelenítı párbeszédpanelen. 
j.  Együtt navigálás munkaterületen 

A Groove „Együtt navigál” szolgáltatása révén a munkaterület tagjai összhangban mozoghatnak az egyes 
munkaterületi eszközök között. Az „EGYÜTT NAVIGÁLÁS ” parancsra kattintva minden olyan tag, akinél tele-
pítve van ez a szolgáltatás, arra az eszközre ugrik, amit kiválasztunk. Hasonlóképp mozogunk mi is más ta-
gok eszközválasztását követve.  
A beállítás engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a BEÁLLÍTÁSOK-EGYÜTT NAVIGÁLÁS  menüpontot, 
vagy nyomjuk le az ALT+F9 billentyőkombinációt. A parancs mellett megjelenı pipa jelzi, hogy a beállítás 
engedélyezett. 
• Csak azok a tagok navigálnak együtt, akiknél az „Együtt navigál szolgáltatás” egyidejőleg be van kap-

csolva. Ha tehát más tagoknál ez a beállítás már engedélyezett, amikor mi is bekapcsolódunk, azonnal a 
többiek munkaterületen belüli helyére fogunk kerülni. Ha például az „Együtt navigál szolgáltatást” 
használók (mindannyian) a Képek eszközben dolgoznak, akkor minket is automatikusan ebbe az esz-
közbe navigál.  

• A beállítást engedélyezett minden tag a Munkaterületi tagok munkaablakban az „Együtt navigál” kate-
góriában lesz felsorolva.  

• Az „Együtt navigál” szolgáltatás addig marad engedélyezve a munkaterületen, amíg le nem tiltjuk, vagy 
amíg be nem zárjuk a Groove munkaterület-tallózó ablakát.  

Az „Együtt navigál” szolgáltatás a munkaterületen végzett mőveletek közül csak az alábbiakra vonatkozik: 
• Csevegés panel megnyitása és bezárása. 
• Az eszközök közötti navigálás, az eszközöket jelképezı fülekre kattintással. 
• A „Képek eszköz” képei közti navigálás. 
• A „Rajztábla eszköz” rajzai közti navigálás. 
• A „Naptár eszközben” való navigálás. 
• Mappák megnyitása a „Fájlok eszközben”. 
• A Jegyzettömb eszköz kijelölt jegyzetlapjai közti navigálás. 

k. Speciális eszközök 
• Fájlok eszköz, amellyel a tagoknak elküldhetjük a dokumentumokat. 
• Vitafórum eszköz, amelyben megvitathatjuk a problémákat. 
• Értekezlet eszköz, amellyel közösen dolgozhatunk a napirendi pontokon. A munkaterülethez egyidejőleg 

kapcsolódó minden tag csatlakozhat a valós idejő csevegéshez, sıt (amennyiben számítógépünkön tele-
pítettük a szükséges hangösszetevıket), akár élıszóval is cseveghetnünk egymással. 

• Őrlapok eszköz azzal emelkedik ki a többi eszköz közül, hogy vele egyéni Groove-eszközöket készíthe-
tünk. Az egyéni eszköz bonyolultságának és szolgáltatásainak határát az „Őrlapok eszköz” tervezıjének 
képzelıereje és ügyessége szabja meg. Különbözı adatbeírási és beviteli mezıket tartalmazó egyszerő 
eszközt bármelyik tervezı el tud készíteni. Megfelelı gyakorlattal azonban egyéb hasznos szolgáltatá-
sok vehetık fel az eszközbe parancsfájlok és keresések hozzáadásával.  
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• InfoPath-őrlapok eszköz használatával, a Microsoft InfoPath alkalmazásra támaszkodva, további egyéni 
Groove-eszközöket készíthetünk. A munkaterület eszközök adatai dinamikusak. Az aktuálisan csatlako-
zott tagok saját és mások módosításainak eredményét azonnal látják. 

l. Munkaterület szinkronizálási problémáinak kezelése 
A Groove folyamatosan szinkronizálja a tagok munkaterületi adatait, amelyhez naplóznia kell a tagok által 
végzett összes módosítást. E naplófájl mérete attól is függ, hogy amikor a munkaterület tagjai online kap-
csolódnak, a többiek módosításainak fogadásához milyen gyakorisággal futtatják a Groove programot. Ha a 
munkaterület egyes tagjai online kapcsolat mellett hosszabb idın keresztül (akár több hétig) nem futtatják a 
Groove programot, vagy ha a munkaterületen nagy az aktivitás, a naplófájl a többiek számára elviselhetetle-
nül nagyméretővé válik, különösen a nagymennyiségő (100 MB fölötti) adatot tartalmazó munkaterületek 
esetén. 

7. Kapcsolatok 
a. Új kapcsolat felvétele 

1. Kattintsunk a KAPCSOLAT FELVÉTELE lehetıségre.  
2. A „Felhasználó keresése” párbeszédpanelen írjuk be a keresett nevet vagy szöveget. A kereséshez hasz-

nálhatjuk a „Teljes név”, az „Utónév”, a „Vezetéknév”, a „Hivatali e-mail”, illetve az „Otthoni e-mail” 
mezıket. A keresés eredményeként minden olyan kapcsolat megjelenik, amelynek bármelyik érvényes 
mezıjében megtalálható a keresési karakterlánc. A „kı” szóra keresve a program például megjeleníti a 
„K ıszegi Emília” nevő kapcsolatot is, mivel a rekord „Vezetéknév” mezıjének elsı két betője meg-
egyezik a keresési karakterlánccal. Általános szabály, hogy minél pontosabb a keresési karakterlánc 
(azaz minél több karakterbıl áll), annál konkrétabb és pontosabb találatokat eredményez. A „Felhaszná-
ló keresése” párbeszédpanelen belül az egérrel áthúzva tetszés szerint sorba rendezhetjük az oszlopokat, 
amelyeket el is távolíthatunk (kivételt képez a „Teljes név”). Az eltávolításhoz kattintsunk az egér jobb 
gombjával bármelyik oszlop fejlécére, majd töröljük az eltávolítani kívánt oszlop neve melletti jelölı-
négyzetet. Az oszlop újbóli megjelenítéséhez kattintsunk ismét bármelyik oszlop fejlécére, majd jelöl-
jük be az újra megjeleníteni kívánt oszlop neve melletti jelölınégyzetet. A „Felhasználó keresése” pár-
beszédpanelen végrehajtott bármilyen módosítás csak az aktuális munkamenetre érvényes. A párbe-
szédpanel újbóli megnyitásakor ismét az alapértelmezett beállítások lépnek érvénybe. 

3. Nem kötelezı: A „Nyilvános Groove-címtár befoglalása” lehetıség bejelölésével a Groove ebben a 
címtárban is folytatja a keresést.  

4. Kattintsunk a KERESÉS gombra.  
5. Ha a Groove megtalálja a keresett kapcsolatot, válasszuk ki azt a megjelenített listában. A kapcsolatok 

melletti állapotjelzı ikonok többek között jelzik, ki van éppen online állapotban. A Groove nyilvános 
címtárában talált kapcsolatok mellett mindaddig az „Ismeretlen” állapotjelzı ikon található, amíg azo-
kat fel nem vesszük a kapcsolatlistába. 

6. A kiválasztott kapcsolat részletes adatainak megjelenítéséhez kattintsunk a TULAJDONSÁGOK gombra. 
Ajánlatos például valamilyen módon ellenırizni a kapcsolat identitását, vagyis hogy valóban a keresett 
személy áll-e mögötte. 

7. A kapcsolatot az OK gombra kattintva vehetjük fel a kapcsolatlistába.  
b. Kijelölt kapcsolattal közös munkaterület megtekintése 

1. Jobb gombbal kattintsunk a kapcsolatra, és válasszuk a TULAJDONSÁGOK menüpontot.  
2. A Kapcsolat párbeszédpanelen kattintsunk a MUNKATERÜLETEK fülre. Ha csak azokat a munkaterülete-

ket szeretnénk figyelembe venni, amelyeken a kijelölt kapcsolat jelenleg online állapotú, jelöljük be a 
„Csak azoknak a munkaterületeknek a megjelenítése, amelyeken a kapcsolat jelenleg aktív” jelölınégy-
zetet. 

c. Más számítógépek meghívása a munkaterületre 
1. Jelöljük ki azt a munkaterületet, amelyet a másik számí-

tógépre meg szeretnénk hívni.  
2. Válasszuk a BEÁLLÍTÁSOK-MEGHÍVÓ KÜLDÉSE A TÖBBI 

SZÁMÍTÓGÉPEMNEK menüpontot.  
Megjegyzés: A munkaterület más számítógépre való meghívá-
sakor a program automatikusan ellenırzi a munkaterület tulaj-
donságainak „Automatikus letöltés az összes számítógépemre” 
beállítását. 
 
 
 



Groove 2007 �: www.pszfsalgo.hu, �: radigyorgy@gmail.com, �: 30/644-5111 

 

6 A témakört a PSZF-Salgó Kft. megbízásából Lengyel Istvánné informatika tanár készítette 

d. Új eszköz hozzáadása a munkaterülethez 
1. Kattintsunk az Eszköz hozzáadása ikonra 

 
2. Válasszunk eszközt a megjelenı listából, 

vagy kattintsunk a TOVÁBBI ESZKÖZÖK pa-
rancsra további eszközök és eszközkészletek 
megtekintéséhez.  

e. Fájlok megosztása a Groove alkalmazásban 
1. Szinkronizált mappa létrehozása a Win-

dows-fájlrendszerben, majd felhasználók 
meghívása a mappa tartalmának megosztá-
sára.  

2. Fájlok hozzáadása a Groove Fájlok eszkö-
zéhez egy hagyományos Groove-munkaterü-
leten.  

3. SharePoint-dokumentumtárban tárolt fájlok szinkronizálása a Groove SharePoint-fájlok eszközével.  
4. Fájlok csatolása üzenetekhez és a Groove-munkaterület sok más eszközéhez (például értekezletekhez 

vagy őrlapokhoz).  
5. Fájlok másolása és beillesztése bármely Rich Text mezıbe. Például beilleszthetünk fájlt jegyzettömbol-

dalra, csevegésbe vagy naptárban lévı találkozóba a részletek megadásához. 
f. A fájlmegosztási munkaterületek  

Olyan speciális Groove-munkaterületek, amelyekkel megosztható a Windows fájlrendszer mappáinak 
tartalma minden, a felhasználó saját Groove-fiókját tartalmazó számítógéppel, valamint meghívás útján 
más Groove-felhasználókkal. 
A 64 bites operációs rendszereket futtató számítógépeken nem mőködnek a fájlmegosztási munkaterüle-
tek. 
Más felhasználók munkaterületre történı meghívásakor a meghívottak kijelölnek egy megosztandó 
mappát a számítógépükön – a fájlmegosztási munkaterület összes tagja hozzáféréssel rendelkezik a 
mappa tartalmához, tehát a mappában található fájlokhoz és almappákhoz. 

g. Választható mőveletek 
1. Fájlmegosztási munkaterület létrehozása  
2. Személyek meghívása fájlmegosztási munkaterületre  
3. Ugrás fájlmegosztási munkaterületre  
4. Fájlmegosztási munkaterület használata másik számítógépen  
5. Csevegés fájlmegosztási munkaterületen  
6. Fájlok letöltése fájlmegosztási munkaterületen  
7. Letöltési beállítások módosítása fájlmegosztási munkaterületen  
8. Szerepkörök és engedélyek módosítása fájlmegosztási munkaterületen  
9. Fájlmegosztási munkaterület mappaengedélyeinek módosítása  
10. Értesítések beállításainak módosítása  

• Értesítési beállítások módosítása fájlmegosztási munkaterületen  
• Mappák értesítési beállításainak módosítása fájlmegosztási munkaterületen  
• Fájlokra vonatkozó értesítések beállítása fájlmegosztási munkaterületen  

11. Fájlmegosztási munkaterület tulajdonságainak megtekintése  
12. Fájlmegosztási munkaterület mappáját frissítı szinkronizálás letiltása  
13. Fájlmegosztási munkaterületekkel kapcsolatos korlátozások és figyelmeztetések ismertetése 

h. Személyek meghívása a fájlmegosztási munkaterületre 
1. Ugorjunk a fájlmegosztási munkaterületre.  
2. Kattintsunk a MEGHÍVÓ KÜLDÉSE parancsra a „Szinkronizálási mőveletek” területen.  
3. A „Meghívó küldése” párbeszédpanelen ugyanúgy adjuk meg a beállításokat, mint a szokásos meghí-

vók esetén.  
i. Különleges esetek 

A legtöbb alkalmazás zárolja azokat a fájlokat, amelyeket a felhasználó módosítás végett nyit meg a 
programmal. A Groove ezeket a zárolásokat veszi alapul a módosítási ütközések kezeléséhez. Vannak 
olyan alkalmazások is (például a Jegyzettömb program), amelyek nem használnak zárolást. Ha ilyen 
esetekben többen is megnyitják a kérdéses fájlt, és egyszerre hajtanak végre abban módosításokat, csak 
a legutoljára mentett változtatásokat ırzi meg a rendszer, és nem hozza létre az ütközéseket tartalmazó 
dokumentumot. 
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8. Adatvédelem a Groove programban 
• Jelszavas vagy intelligens kártyás bejelentkezési folyamat. 
• A kapcsolatok ellenırzése: A Groove két eljárást biztosít a kapcsolatok ellenırzésére. 

A manuális ellenırzés során személyesen ellenırzi más Groove-felhasználók identitását.  
Tanúsítvány használata esetén egy hitelesítés-szolgáltatónak – például VeriSign – digitális tanúsítványt 
kell kibocsátania a kapcsolat identitásához. Tanúsítvánnyal a rendszergazda végezhet ellenırzést. 

• Szerepkörök és engedélyek: Szerepkörök a munkaterület tagjaihoz, illetve megadott engedélyekhez, 
például olvasási és szerkesztési jogosultsághoz rendelhetık hozzá.  

• Víruskeresés: Ha a számítógépre telepítve van a támogatott víruskeresı programok valamelyike, a fiók-
beállításokban engedélyezhetjük a víruskeresést az összes beérkezı és kimenı fájlban.  

• Identitáscímkékkel ellátott kommunikáció: Az összes munkaterület-tagság, valamint az összes elküldött 
üzenet és meghívó titkosított „címkében” hordozza a felhasználó Groove-identitását. A meghívók és 
üzenetek címzettjei ezen információk alapján ellenırizhetik az identitását.  

• Titkosított kommunikáció: A normál munkaterületeken végzett minden változtatást titkosítva küld el a 
rendszer, majd megérkezéskor visszafejti az adatokat – így csak a munkaterület tagjai láthatják a módo-
sításokat. Az azonnali üzenetek hasonló titkosítás mellett továbbítódnak. A Groove által küldött és fo-
gadott minden információ bizalmasként védett.  
Megjegyzés: A fájlmegosztási munkaterületek adatainak biztonságát a Windows operációs rendszer 
adatvédelmi szolgáltatásai határozzák meg. 

• Az ideiglenesen tárolt adatok titkosítása: A küldött adatok gyakran a kiszolgálón tárolódnak átmenetileg 
(ha például az információk címzettje kapcsolat nélküli állapotban van), de ezek az adatok mindig olyan 
kulccsal vannak titkosítva, amely a kiszolgálón ismeretlen.  

• Vállalati házirendek: A központilag felügyelt házirendek lehetıvé teszik, hogy a Groove-rendszergaz-
dák az ügyfél és a végfelhasználó szintjén érvénybe léptetett szabályokat állíthassanak be. 

9. Telepítési, kompatibilitási tudnivalók 
• Ha a Groove Virtual Office 3.0 vagy 3.1 verzióját használtuk, akkor a régi verziónk frissíthetı. Ha a 

Groove 2.0, 2.1 vagy 2.5 verzióját használtuk, elıször a Groove Virtual Office 3.1 verziójára kell frissí-
teni, majd azt a 2007-es verziójúra. Az Office Groove 2007 programra való frissítés elıtt készítsünk 
biztonsági másolatot fiókjainkról. 

• Az Office Groove 2007 programra való frissítés után semmilyen változás nem lesz észlelhetı a meglé-
vı munkaterületek eszközeiben és adataiban. Mivel az új munkaterületek csak az Office Groove 2007 
program eszközkészletét támogatják, azokat az eszközöket, amelyek az Office Groove 2007-es verzió-
jában már nem érhetık el, nem lehet a munkaterületekhez adni. 

• Ha egy másik felhasználót meg kívánunk hívni az Office Groove 2007-munkaterületre, a másik fel-
használónak frissítenie kell saját programját, hogy el tudja fogadni a meghívást. Az Office Groove 2007 
felhasználói ezzel szemben el tudják fogadni a Groove Virtual Office 3.0 vagy 3.1 verziójával létreho-
zott munkaterületekre szóló meghívásokat. 

• A következı eszközök és eszközkészletek már nem adhatók hozzá új vagy meglévı munkaterületekhez: 
Kapcsolatkezelı, Vitafórum, Document Review (Dokumentumkorrektúra), Outliner (Vázlat), Task Ma-
nager (Feladatkezelı), Text (Szöveg), Tic-Tac-Toe (Amıba), Web Links (Webhivatkozások), Welcome 
Page (Üdvözlıképernyı), Advanced Project Toolset (Speciális projekt-eszközkészlet) és Mobile 
Workspace for SharePoint (Hordozható SharePoint-munkaterület). 

10. Gyakorló feladatok 
1. Hozzon létre egy új Groove munkaterületet Irodalom névvel! 
2. Másoljon bele három, Ön által létrehozott Word dokumentumot! 
3. Vegye fel két ismerısét a kapcsolatok panel kapcsolat felvétele segítségével! 
4. Hívja meg felvett ismerıseit a munkaterületre. Rendeljen Résztvevı szerepkört a meghíváshoz! 
5. Kapcsolja be az együttnavigálás menüpontot! 
6. Küldjön üzenetet barátainak is e menüpont aktivizálására. 
7. Vegye fel az eszközök közé a Naptár eszközt! 
8. Jelöljük be a naptárban mához két hétre a vizsga idıpontját 
9. Próbálja meg összegyőjteni barátai segítségével a kidolgozott irodalom tételeket! 
 


