Microsoft Whiteboard nagyvállalatoknak
A szabadkézi végtelen digitális vásznon bárhonnan kapcsolatban maradhat a munkatársaival.
Navigálás a táblaválasztóhoz
Megtekintheti az Ön által
létrehozott vagy Önnel
megosztott mentett táblákat.
Sablonok
Ötleteket gyűjthet, problémákat
oldhat meg, projekteket tervezhet
és strukturáltabb feladatokat
szervezhet.
Cetli
Nagyszerű módszer a gondolatai
rendszerezésére, ötletgyűjtésre,
témakörök kiemelésére és
együttműködésre.
Szabadkézi elem szépítése
A Whiteboard segít olvashatóbbá
tenni a kézzel írt szöveget.
Képek tollvonásokká alakítása
Rajzok képeinek átalakítása
digitális szabadkézi elemekké.
Valós idejű együttműködés
A munkatársak a végtelen
vásznon bárhol felvehetnek
ötleteket és egyebeket.

Beállítások
Testre szabhatja a tábla hátterét, valamint a
táblákat exportálhatja összefoglaló e-mailen
keresztül vagy a Teamsbe.
Meghívás
Kereshet és meghívhat másokat az
együttműködésre, valamint felügyelheti, hogy
ki olvashatja a táblákat és ki írhat rájuk.
Dokumentumok beszúrása
Bing képkeresést végezhet, használhatja a
kamerát, vagy helyi képeket tölthet fel a
táblára.
Tollak testreszabása és szabadkézi
elemek hozzáadása
Különböző tollalakzatok, -vastagságok és színek, amelyekkel megőrizhető a
rendezettség.
Reagálás a táblán lévő objektumokra
A munkatársak élő reagálásokkal
motiválhatnak és működhetnek együtt.
Hivatkozások
Ha egy böngészőből másol egy hivatkozást,
és közvetlenül a rajztáblára illeszti be, az URLcím kattintható előnézetévé alakíthatja át.
Képek beszúrása
PowerPoint-, Word- és PDF-dokumentumok
pillanatképeinek beszúrása a vászonra

Microsoft Whiteboard nagyvállalatoknak
A Whiteboard legtöbb funkciót tartalmazó felületének teljes körű eléréséhez a Win10 appban vagy az iOS appban nyissa
meg a Whiteboardot.
Sablon
A Whiteboard visszatekintő,
ötletgyűjtő, futamtervező és sok
egyéb sablont kínál. Sablont a
Beszúrás menüből hozhat létre.

xiangtao@me.com

Napirend megadása
A címek (például „Napirend”)
szerkeszthetők. A szerkesztéshez
kattintson duplán, vagy hosszan
nyomja le a szöveget.
Szavazás reagálások
használatával
Cetlis reagálásokat használhat a
tartalmakra való szavazáshoz.
Koppintson vagy kattintson a
cetlirácsra a reagálások száma
szerinti rendezéshez.
Színkódolás
Cetliszínek használatával jelezheti,
hogy ki hozta létre őket, vagy
csoportosíthatja a tartalmat.
Koppintson vagy kattintson a
cetlire a színe módosításához.

xiangtao@me.com, a.lawsome@me.com
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Microsoft Whiteboard nagyvállalatoknak
A Teamsben elérhető Whiteboard lehetővé teszi, hogy valós időben együttműködjön a virtuális értekezlettel.
Új rajztábla indítása a Teamsben

A Teams-híváson belül mindössze néhány kattintással elindíthat egy
új rajztáblát.

A Whiteboard használata a csapatával

A Teams szabadkézi funkcióival valós időben együttműködhet a munkatársaival.

További funkciókért nyissa meg
a teljes asztali vagy iOS-appot.
1. lépés
A Whiteboard megkereséséhez kattintson a
Teams-videóhívás képernyőmegosztás ikonjára.

Beállítás
A táblát exportálhatja egy képbe
és egyebekbe.
Megosztás
Kattintson ide a táblára mutató
webes megosztási hivatkozás
lekéréséhez.
Nagyítás és pásztázás
Nagyíthatja vagy kicsinyítheti,
illetve áthelyezheti a vásznat. Az
értekezlet minden résztvevője
hozzáférhet.
Valós idejű együttműködés
A munkatársak a végtelen
vásznon bárhol felvehetnek
ötleteket és egyebeket.

2. lépés
Kattintson a Whiteboard emblémára
egy megosztott tábla elindításához a
Teams-híváson belül.

3. lépés
Kattintson a Whiteboard emblémára
egy megosztott tábla elindításához a
Teams-híváson belül.

Szabadkézi elem
Szabadkézi elemek különböző
színekkel. Egyedi színek
kiválasztásával megkülönböztetheti
a saját munkáját a táblán.

Microsoft Whiteboard nagyvállalatoknak
A Whiteboard a biztonságos felhőnkben
található

Projekttervezés

A hatékony értekezletekhez tervezett sablonokkal minden héten rendszerezett lehet.

A rendszer automatikusan a felhőbe ment minden rajztáblát, amelyet létrehozott vagy amelyre
meghívást kapott, és azok az összes eszközén és az interneten akadálymentesen elérhetők a
táblaválasztóban. Egyetlen, könnyen navigálható helyről hozhat létre, oszthat meg,
csatlakoztathat, exportálhat és elnevezheti a táblákat.
Mások meghívása a
táblára
A tábláira meghívhat és
felvehet résztvevőket.

Tábla exportálása
A táblát exportálhatja
egy képbe és egyebekbe.

Tábla elnevezése
A táblák címét
személyre szabhatja.
Sablonokkal rendszerezett
maradhat, és útközben is
ellenőrizheti a feladatelemeket.

Futamértekezlet

Egy népszerű sablon, amellyel a csapatok rendszerezhetik a célkitűzéseket.

Microsoft Whiteboard nagyvállalatoknak
A Whiteboard felvétele a számítógépre

A Whiteboard letölthető a Microsoft Store-ból Windows 10-re és az App Store-ból iPhone-ra és iPadre.

A következő lépések a Microsoft
Whiteboarddal

A távmunka új normává vált. Íme néhány hasznos hivatkozás, amelyek a
távtanulásra és a Teams használatára vonatkozó útmutatást tartalmazó
cikkekre mutatnak.

Win10-letöltés

A Microsoft Whiteboard további támogatásához olvassa el az alábbi
hasznos támogatási cikkeket:
• A Microsoft Whiteboard súgója
• A Microsoft Whiteboard engedélyezése a szervezetéhez
• A Whiteboard egy Teams-értekezleten

Nagyvállalati bejelentkezés
iOS-letöltés

Támogatási lapunkon útmutatást talál a Whiteboard
szervezetében való használatának első lépéseihez.

Jelentkezzen be a
munkahelyi e-mailcímével, hogy teljes
körű élményt kapjon
a csapatával.

• A Microsoft Whiteboard engedélyezése Surface Hub eszközön

Egyéb rövid útmutatók beszerzése

Keresse fel YouTube-oldalunkat vagy a webhelyünket, ahol a Whiteboard
használatának további módjairól tájékozódhat.

