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Az Office 2003 újdonságai

⚫ A megújult felület jobban illeszkedik a 
Windows XP szín- és képvilágába

⚫ Az XML szabvány fokozott támogatása

⚫ Az SPS (SharePoint Services) 
segítségével együttműködés a 
munkatársakkal

⚫ A dokumentumok fokozottabb védelme
a Windows 2003 Server segítségével

⚫ Hatékonyabb támogatás a weben 
keresztül





Miniatűrök (Thumbnails)

⚫ A dokumentum lapjai között  a bal 
oldali sávban válthatunk



Váltás a nézetek között

A nézetek között – a PowerPointhoz 

hasonlóan – a bal alsó sarokban válthatunk

• Normál nézet

• Webes elrendezés

• Nyomtatási elrendezés

• Vázlat

• Olvasási elrendezés



Olvasási elrendezés I.

⚫ Átváltás az Olvasás (Read) gombbal

⚫ Kényelmesebb olvasás (nagyobb betűk, 
rövidebb sorok, ClearType szolgáltatás)

⚫ Egyszerűsített eszköztár

⚫ Dokumentumtérkép és Miniatűrök



Olvasási elrendezés II.

⚫ Korrektúrázási lehetőség a Nyomkövetés
(Track Changes) gombbal bekapcsolható

⚫ Megjegyzések hozzáfűzése 
(írásban és szóban)

⚫ Kiemelések

⚫ A megjelenítés beállíthatók (Show)



Dokumentumvédelem I.

⚫ A formázás korlátozása esetén csak a 
kiválasztott stílusok alkalmazására van 
lehetőség más formázást nem végezhető.

⚫ A védelem jelszóval kapcsolható be vagy ki.



Dokumentumvédelem II.

⚫ A módosítás 
védelem esetén 
előírható a 
korrektúra kötelező 
alkalmazása

⚫ A kétféle védelem 
együtt is 
alkalmazható



A Súgó kihasználja az 
Internet lehetőségeit

⚫ A hagyományos Súgó mellett:

➢ Újdonságok a gyártó honlapján

➢ A Word használatának új 
lehetőségei

➢ Tájékozódás a Támogató 
Központ segítségével

➢ Továbbképzési lehetőségek

➢ Kapcsolat a többi felhasználóval

➢ Az Office frissítése 

További lehetőségek…



További újdonságok

⚫ Saját fájlformátumként kezeli az XML 
formátumot

⚫ Adott tartalomhoz intelligens címke 
rendelhető

⚫ Tartalomvédelmi szolgáltatás: a 
dokumentum nem másolható, 
továbbítható, nyomtatható, „lejár”
(Windows 2003 Server)

⚫ Megosztott munkaterületre menthető, 
ahol és ahonnan folyamatosan 
frissíthető (SharePoint Services)





Az „Első lépések” munkaablak

⚫ Valamennyi alkalma-
zásban megtalálható

⚫ Lehetőség az on-line 
segítségnyújtásra

⚫ Segítség (cikkek) a 
tipikus hibák 
kijavításához

⚫ Internet kapcsolat 
szükséges



Cellák összekapcsolása

⚫ Hasznos segédeszköz ECDL feladatokhoz

⚫ A beillesztett cella az eredetire mutat



Listák létrehozása

⚫ A kijelölt tartomány listába szervezhető

⚫ Egy táblában több lista is lehet

⚫ A listák automatikusan szűrhetők, akár 
egymástól függetlenül is

⚫ A lista SPS-be exportálható



Listák kezelése

⚫ A *-gal jelölt sorral a 
lista bővíthető

⚫ A listába felvehető 
az összesítés sor 
(Total Row), 
kiválasztható 
statisztikai 
függvényekkel

⚫ A lista 
visszaalakítható 
tartománnyá 



Röviden az XML-ről

⚫ Az XML adatleíró nyelv

⚫ Az adatokat (XML) tartalmazhatja 
önleíró módon vagy …

⚫ előre meghatározott sémára (DTD, 
XSD) épülve.

⚫ Mi van az XML fájlban?
<pizza hus="nincs" sajt="sok"> 

Margareta </pizza>

⚫ Forrás: www.netacademia.net

http://www.netacademia.net/


XML az Excelben

⚫ Adatok/XML menüvel megnyitható

⚫ Az XML Source lehetőség mutatja a forrást

⚫ Megfelelő ismeretekkel szerkeszthető

⚫ Egyébként alapformátum…



További újdonságok

⚫ Új statisztikai függvények (pl. folytonos 
valószínűség-eloszlás)

⚫ Az intelligens címkék adott 
cellatartományhoz rendelhetők

⚫ Tartalomvédelmi szolgáltatás: a 
munkafüzet nem másolható, 
továbbítható, nyomtatható, „lejár”
(Windows 2003 Server)

⚫ Megosztott munkaterületre menthető, 
ahol és ahonnan folyamatosan 
frissíthető (SharePoint Services)





Áttekinthetőbb megjelenés

⚫ Az ablaktáblák elrendezése megváltozott

⚫ Outlook pult helyett áttekinthetőbb 
navigációs panel (elemei kikapcsolhatók)

⚫ A betekintő ablaktábla helye megadható 
(View menü Reading Pane)



Az üzenetek kategorizálhatók

⚫ Az adott szempont szerint rendezett 
üzenetek csoportokba sorolhatók
(menü vagy helyi menü segítségével is)

⚫ Az egyes csoportok vagy akár az összes 
egyszerre kinyitható/becsukható 
(Expand/Collapse Groups)



Áttekinthetőbb naptárkezelés

⚫ Egyszerre több naptár is megjeleníthető
(színkódolással megkülönböztethetők)

⚫ A naptárak között válthatunk

⚫ Adott nap egyszerűen kibontható



Új engedélyezési rendszer

⚫ Beállítható, hogy címzett ne nyomtathassa, 
szerkeszthesse, továbbíthassa a levelet

⚫ Ehhez azonban telepíteni kell Windows 
Rights Management Client szolgáltatást



Levélszemét kezelése

⚫ A levélszemét szűrő szolgáltatás az 
üzenet különböző adatai (időpont, 
tartalom, szerkezet stb.) alapján 
megállapítja, hogy mekkora 
valószínűséggel levélszemét

⚫ Az egyértelmű levélszemét a 
Levélszemetek mappába kerülnek

⚫ Megadhatunk biztonságos címzetteket 
és letiltott feladókat külön is

⚫ A szolgáltatás kikapcsolható



A szolgáltatás beállítása

⚫ A Beállítások menüpontban  
konfigurálható a szolgáltatás

⚫ A védelem kikapcsolható, 
lehet alacsony vagy magas 
szintű, vagy támaszkodhat a 
levélszemét küldők  listájára 

⚫ A levélszemét vagy a 
Levélszemét mappába vagy a 
Törölt elemek mappába kerül



A feladók beállítása

Adott levél helyi menüjében a küldő

⚫ hozzáadható a  Levélszemét küldőkhöz

⚫ hozzáadható a Biztonságos feladók 
(levelezési cím vagy csoport) listájához

⚫ a Biztonságos források listájához (cím vagy 
tartomány, Exchange esetén szervezet)



További újdonságok az 
Outlookban

⚫ Hosszabb levélváltások esetén a 
szükségtelen információt eltávolítja

⚫ Továbbfejlesztett keresési funkció, a 
keresési feltétel menthető

⚫ A kapcsolat sebességétől függően  az 
Outlook maga is képes beállítani, hogy 
a teljes üzenetet vagy csak előnézetet 
töltsön le  





A bemutató CD-re mentése

⚫ Az adatok CD-re (vagy adott mappába) 
írhatók, a megfelelő vetítő programmal

⚫ Beállítható az automatikus indítás

⚫ Jelszóhoz köthető



Bemutatók egyszerűbb 
lejátszása

⚫ Egyszerűbb léptetés

⚫ Kétféle toll: filctoll és 
golyóstoll

⚫ Radír

⚫ Kiemelés lehetősége

⚫ Fekete és fehér 
képernyő szünetben



A Kutatás munkaablak 

⚫ Elektronikus szótárakban, 
lexikonokban, kutatási 
helyeken kereshetünk

⚫ Meg kell adni a keresendő 
szót és a keresés helyét

⚫ A Research Option-nal a 
keresőhelyeket bővíthetjük, 
módosíthatjuk

⚫ Internet hozzáférés 
szükséges

⚫ Valamennyi Office 
alkalmazásban megtalálható



További újdonságok

⚫ Frissített médialejátszás (Media Player) 

➢ Folytonos átvitelű hang és videó  is 
lejátszható az Internetről, 

➢ Teljes képernyős videó vetítése

⚫ Lehetőség a dokumentum védelmére
(Windows 2003 Server)

⚫ Lehetőség a dokumentum folyamatos 
megosztására (SharePoint Services)





Megjelentek az intelligens címkék

⚫ Tábla definiálásakor a 
mezőhöz intelligens 
címke rendelhető

⚫ A címke kapcsolatot 
biztosít az Outlookkal 
(névjegyalbum, 
naptár)

⚫ Automatikus javítás 
mondatkezdéskor 
(Feljegyzés)



Objektumok függősége

⚫ Új munkaablak, amely az 
objektumok közötti 
függéseket szemlélteti

⚫ A helyi menüből hívható 
elő

⚫ Kétféle nézet: Az adott 

➢ objektumtól való függés

➢ objektum függése más 
objektumoktól



További jellemzők

⚫ Az Access 2000 az alapértelmezett 
formátum

⚫ Bővített XML támogatás

⚫ Az űrlapok és jelentések tervezésekor 
javított hibaellenőrzés

⚫ Új menüpont: biztonsági másolat 
készítése az adatbázisról
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