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Miről lesz szó az előadásban?

Az Office 2007 grafikus felülete (áttekintés)

Word 2007 demo

PowerPoint 2007 demo

Röviden a SharePoint Designerről

Az Office 2007 az oktatásban



A grafikus felület 

áttekintése

A Word 2007

képernyőképeivel
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A szalag

A menü és eszköztárak helyett

Jellemzői:
A (fő)menü pontjai helyett fülek

Kb. 2,5 eszközsáv magas

Minden fontos funkció egyszerre látszik

A galériák jobb alsó szélén lévő ikonnal 
előhívható a részletes párbeszédpanel
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Cél: az eredmény mutatása

Elég az egérrel rámutatni egy ikonra, a kijelölt 

területet annak megfelelően mutatja a program
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Tartalomérzékeny elemek

Részletesebb a buborék

Lebegő eszköztár

Dialógusdobozok 
előnézeti képe
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Közös elemek a felületen

Nézetek és átméretezés:
jobb alsó sarok

Statisztika az alsó sávon

A vesztes fél: Gem Géza

A nyertes fél: a súgó. Új ablakban jelenik 
meg, nem méretezi át a képernyőt
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Az Office gomb

Az Office gomb a fájl menü szerepét vette át

Aljára kerültek a beállítások
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Interaktivitás

A gyors eszköztár tartalmazza a fő 
fájlműveleteket, ez testreszabható

Az Alt gomb lenyomására megjelennek a 
billentyűzetkombinációk



A Word 2007
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Újdonságok

A globális formázás eszközei tovább 

finomodtak: pl. fedőlap, témák, stílusok

Nagy számú kész elem a gyors munkához:

pl. szövegdobozok, táblázatok

„SmartArt” a Diagramgyűjtemény helyett

Megújult egyenletszerkesztő

Csoportmunka (szerver oldali támogatás)

A dokumentum ellenőrzése
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Demo: Szaktanári jelentés

A formázás eszközei: szalag, előnézet, 

helyi menü, lebegő eszköztár

Stílusok, sablonok

Táblázat beszúrása, formázása

Aláírás, előlap, textbox beszúrása

Témák alkalmazása



A PowerPoint 2007
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Újdonságok

Munkaablakok helyett szalag

Szövegformázás: megújult WordArt

SmartArt: Folyamatok, szervezeti 

felépítések bemutatására

Diagramkészítőként az Excel

Csoportmunka új eszköze: Webes diatár
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Demo: Iskolánk bemutatása

Szövegformázás WordArttal

A dizájn kialakítása: témák, háttér

A SmartArt bemutatása

Diagramkészítés

Néhány régi elem új helye: animáció, 

vetítés beállítása, diaminta



Röviden 

a SharePoint Designerről
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A SharePoint Designer

A FrontPage utódai:

SharePoint Designer

Expression Web designer

FP: terméktámogatás egy ideig marad

Az SPD felülete hasonlít a FP-re

Új ablakok: Tag Properties, ToolBox, 

Apply Styles
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Demo: Muszaka

A Muszaka web (Próbaérettségi 2004) 

megnyitása SPD-vel

Az új ablakok szerepe

Új stíluslap létrehozása



Az Office 2007 

az oktatásban
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Filozófiai eltérések

Könnyebben kezelhető felület, az eddig 

eldugott funkciók jobban megjelennek

Új logika: objektumhoz tulajdonság

Jobban szétválnak a mindennapi 

(„amatőr”) és a haladó funkciók 

Az egységes formátum könnyebben 

megvalósítható: stílusok, témák
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Új kérdések az oktatásban

Kevesebbet kell írni, többet kell rajzolni

Az elméleti háttér tisztázása után 

könnyebb haladás

Szoftverfüggetlenség?

Átállás az új felületre és új filozófiára

Tanárnak

Dolgozónak



Köszönöm a figyelmet!

Farkas Csaba

farkascs@jedlik.hu


