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ELŐSZÓ
Tisztelt Olvasó!
A Publisher a Microsoft olcsó asztali kiadványszerkesztő (DTP)
programja, amelynek már 2000-es változata bekerült az Office csomagba is, igaz ugyan, hogy ezt a programot az Office magyar változatában is csak angol nyelven lehetett elérni. A korábbi változathoz
hasonlóan a 2003-2019-es verzió szintén megjelent magyar nyelven
is. Jelen könyvünk a jelenleg elérhető legújabb 2019-es magyar
nyelvű változattal foglalkozik, mely 2018 szeptemberében jelent
meg.
Ez a kis, mindenki számára elérhető szoftver szinte mindent tud,
amit a professzionális eszközök. Az új változatban már a nyomdai
alapszínekre bontást is alkalmazhatjuk. A megcélzott szélesebb vásárlóközönség itt azonban a kezdők, az asztali kiadványszerkesztésben járatlanabbak köréből kerül ki, ezért a Publisher kezelése
sokkal egyszerűbb és kényelmesebb. Megoldásai kézenfekvőek és
az Office hagyományos tagja, a Word használatában némi gyakorlatot szerzett felhasználók számára különösen könnyen elsajátítható.
A Publisher segítségével a névjegykártya, a levélpapír fejléce, a
meghívó, sőt a többoldalas újság stb. is gyorsan elkészíthető. A tetszetős megjelenésű, egymással összhangban álló dokumentumok,
publikációk kialakítását varázslók és Formátumtervezők által megtervezett sablonok segítik. Ez a Publisher korábbi változataiban is
hasonlóképpen működött. A program legújabb változatában azonban a dokumentum tartalmának változása nélkül, könnyedén kísérletezhetünk, váltogathatjuk a szín és elrendezés számtalan lehetőségét, hogy optimális megoldás szülessen.
Már a Publisher 98 is teljesen Microsoft Office 97 kompatibilis
volt. A kompatibilitást biztosították az Office 97 stílusú felület, az
azonos felépítésű menük és eszköztárak, valamint az Office Segéd.
Bár a program kezelő felülete már magyar nyelvű, a szövegek ellenőrzéséhez kiválaszthattunk más nyelvet is. A 2010-es változatELŐSZÓ
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ban ismét közelebb került a Publisher az Office csomaghoz, átvéve
annak szalagos felhasználói felületét.
A 2002-es változat legfontosabb újdonsága volt, hogy a magyar
nyelvű kiadványszerkesztőben elérhetők a magyar nyelvhez tartozó
szolgáltatások, mint a helyesírás-ellenőrzés, elválasztás és szinonima szótár.
A Publisherrel egységes megjelenésű üzleti kommunikációs
anyagokat készíthetünk. A 2007-es változat a korábbinál is többféle
látványelemkészletet biztosít. Most a kiadványtesztelővel azonosíthatjuk a nyomtatás vagy a webes megjelenés problémáit, illetve
azok megoldásához javaslatot kapunk. Javítottak a rendező segédvonalak kezelésén, az alapvonal igazításán, az Oldalrendezőn és a
program támogatja több mesteroldal használatát is. A Microsoft Office Online Template Gallery webhelyről további sablonokat és segítséget tölthetünk le.
A katalógusegyesítés varázslóval automatikusan készíthetünk
olyan kiadványokat, amelyekhez adatforrásként Excel, Access adatokat, fotókat és szövegeket használhatunk. Az új webes varázslók
segítségével tetszőleges üzleti kiadványt létrehozhatunk. Az e-mail
varázslók hírlevelek készítésében is segédkeznek. A Publisher
2007-hez több, mint tízezer clipart képet, több, mint ezer fényképet
és több száz animált képet mellékelnek. A programot felkészítették
a szkennerek és digitális kamerák közvetlen kezelésére is.
A 2007-es programváltozat kissé eltért az Office 2007 teljesen
átdolgozott felhasználói felületétől. Ugyanis az új Office legfontosabb programjaiban – vagyis a Word, Excel, PowerPoint, Access
alkalmazásokban – a felhasználói felületet olyan mélységig átdolgozták, hogy megszűntek a hagyományos menük, szerepüket a
szalagok, valamint a szalagokon elhelyezett objektumok vették át. A
súgót szintén teljesen átdolgozták. Ezzel szemben a Publisher 2007
felhasználói felülete csak kissé módosult, itt még használhatjuk a
megszokott menüket is.
A Publisher 2010 már teljesen megegyező felhasználói felületet
kapott, mint az Office fő tartalom-előállító szoftverei. Ráadásul a
korábbi Office gomb helyébe lépett „backstage” nézetet is átvették.
Így a legfontosabb fájl és információs műveleteket a Fájl szalagfülre
kattintva megjeleníthető ablakba koncentrálták.
Microsoft Office Publisher 2019
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A Publisher 2013 változatában még a felhasználói felület is többet változott az előző verzióhoz képest, mint a 2010-es változat esetében. Alapvető, hogy megmaradt a szalag, rajta a főbb funkciók is
azonosak, viszont a szalag maga újszerű módon és automatikusan
rejthető el, bizonyos esetekben a címsorral együtt eltűnik.
Már a program megnyitásakor azonnal tetszetős sablonok közül
választhatunk új dokumentumunk számára, de itt, a Legutóbbi fájlok munkaablakban megjelennek a korábban feldolgozott dokumentumok is, amelyek könnyen betölthetők.
Átalakult a navigáció, egyre hangsúlyosabb szerepet kap az
együttműködés és a felhőalapú szolgáltatások. Ennek megfelelően
a Microsoft Skydrive távoli meghajtója alapértelmezett mentési helylyé változott. Itt a dokumentumokat megoszthatjuk bárkivel, akinek
jogosultságot adunk és internet-eléréssel rendelkezik. Még azt is
megtehetjük, hogy egyszerre, többen dolgozunk ugyanazon a dokumentumon.
Az első látásra egyszerű Fájl menü almenüket tartalmaz, amelyekkel a szokásos dokumentumnyitáson és mentésen túl a Mentés
másként paranccsal menthetünk a Publisher natív és korábbi PUB
formátuma mellett PDF, XPS vagy különböző képformátumba is. A
PDF az Adobe hordozható, ingyenes olvasóval is megtekinthető, a
nyomdai kommunikációban kiválóan hasznosítható (minden szükséges nyomdai információt tartalmazó), többféleképpen védhető, és
számos más hasznos tulajdonsággal rendelkező formátuma. Az
XPS (XML Paper Specification) szintén nyomtatásra előkészített,
rögzített, lapelrendezést leíró formátum, amellyel a Microsoft nyilván
a konkurens formátumot szeretné leváltani. Mérete viszont saját
tesztjeink szerint a PDF-nek olykor a hatszorosát is eléri.
A mentések során a meghajtó választása még a Mentés másként párbeszédpanel megjelenése előtt megtörténik.
A képek beillesztésekor is előbb választunk meghajtót (akár a
felhőbeli távoli tárhelyet, vagy más online fényképmegosztót), utána
jelöljük ki a betöltendő képet. A képeket betölthetjük a dokumentumban nem megjelenő asztalra, ahonnan egyszerűen kicserélhetjük a képeket a dokumentumban kiválasztott képekkel.
Új kép és szöveges hatásokat alkalmazhatunk. Az Exportálás/Úticsomag/Mentés fényképnyomtatáshoz vagy Mentés
ELŐSZÓ
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nyomdához szolgáltatással a képek egyszerűen összecsomagolhatók, hogy nem közvetlenül, vagy hálózaton csatlakozó nyomtatóra,
például kereskedelmi nyomtatás számára küldjük el azokat.
Újdonság az is, hogy már az angol változat megjelenésekor számos más nyelvhez (köztük a magyarhoz) is letölthetők a nyelvi szolgáltatások, ráadásul a programhasználatot segítendő a súgótippek
megjelenését is kérhetjük más, telepíthető nyelven.
Az új funkcióknak megfelelően – beleértve a táblagépek speciális
használati módját is – átdolgozták a súgót is. Mivel már híre-nyoma
sincs a korábbi tartalomjegyzéknek, didaktikusan felépített leíráshierarchiának, szinte csak az talál meg ebben a súgóban valamit,
aki pontosan tudja, mit keres. Talán emiatt is jobban keresik majd
könyveinket…
A 2013-as Office változatban megújították a program telepítését,
indítását, a képek beépítését, az elrendezési módokat, a nyomtatást, az online sablonok elérését, a professzionális építőelemek dokumentumhoz adását, a program testre szabását.
Az Office 2016 Rendszer legelső, szembeötlő újdonsága a telepítés gyorsasága, mely körülbelül tíz percet vesz igénybe. A másik
ilyen feltűnő újdonság a lapfülek végén megjelent újabb fül, ahol a
„Mondja el, mit szeretne tenni” szöveget felülírva megadhatjuk akár
szöveges kívánságainkat is, de jobban járunk, ha valamely ismert
parancsot adunk meg, például: nyomtatás vagy táblázat beszúrása
(ez a lehetőség a Publisherből kimaradt). A begépelést néhány példa felajánlásával és automatikus szövegkiegészítéssel is támogatja
az Office. Így a nyomtatás szóból is elegendő az ny betűket begépelni, máris választhatunk a felajánlott lehetőségek közül. Ezt követően az Excel igyekszik teljesíteni kívánságunkat.
A súgó is keresés alapján működik – vagy nem. Ez arra vonatkozik, hogy a hagyományos, tartalomjegyzékes, szószedetes segítség
helyett most a kulcsszót, kifejezést begépeléssel kell megadnunk,
aztán vagy kapunk, vagy sem találatokat. Megvallom, én jobban
szerettem a régit…
Az Office 2016 kezeli az OpenDocument (ODF) formátumokat is.
Ugyanakkor a hagyományos Office Open XML-formátumok egyelőre több szolgáltatást nyújtanak. A telepítés végén választhatunk,
hogy melyik formátumot tekintsük alapértelmezettnek. TermészeteMicrosoft Office Publisher 2019
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sen döntésünktől függetlenül beolvasható és menthető később is a
másik formátum, azonban az OpenDocument (ODF) formátumokba
mentve az Office néhány szolgáltatásáról le kell mondanunk.
A felhasználói felület ismét átalakításra került. Most több Office
beállítási téma közül választhatunk, amelyek közt találunk szemkímélőbbeket is.
A menüszalag végén megjelent Megosztás gombbal könnyen,
egyszerűen megoszthatjuk a szerkesztett dokumentumot. Beállíthatjuk a felhasználók jogosultságát a dokumentum eléréséhez, sőt láthatjuk azt is, kik dolgoznak a dokumentumon.
Továbbfejlesztették a verzióelőzményeket, amelyekre hivatkozhatunk is, ha közösen szerkesztünk egy dokumentumot.
A Publisher 2016 súgóját az Office 2016 többi programjához hasonlóan átalakították, most már egyáltalán nem használhatjuk offline
módban, vagyis internetkapcsolat híján ne számítsunk súgóra.
Az Office 2019 Rendszerben tovább gyorsítottak a telepítésen,
bár ez szerintem nem feltétlenül szerencsés módon történt. A programcsomag ugyanis valóban gyorsan, néhány perc alatt települ, viszont a legtöbb esetben semmilyen telepítési testre szabási lehetőség nélkül, alapértelmezetten az elsődleges partícióra.
Ismét átalakították a súgót. Ezzel sok értékse információt is vesztettünk, de megjelentek új oktatóanyagok is. Viszont az oktatóvideók
nyelve angol maradt.
Az automatikus mentés bekapcsolására használható kapcsoló a
gyorselérési eszköztár részévé vált.
Beállíthatóvá tették a hivatkozások színét (a korábbi kizárólagos
kék helyett).
Az Excelben új függvények, térképszolgáltatás jelentek meg.
A legjobban a OneNote jegyzetkészítő programot dolgozták át.
Az online együttműködést a közreműködők kijelzésének átdolgozásával támogatják. Átalakították a fordító szolgáltatást is.
A csomagban az érintésérzékeny kijelzők, táblagépek támogatására is új festőeszközök jelentek meg.
A vizuális hatások fokozása érdekében könnyebb a mozgóképek
beillesztése, a bemutatók Scalable Vector Graphics (SVG) fájlokkal
is bővíthetők. Minden Office dokumentumhoz hanghatásokat is hozzáadhatunk.
ELŐSZÓ
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A PowerPoint 2019-ben animációkat, objektummozgáásokat,
diaátmeneteket készíthetünk a Morph segítségével. Ez kicsit hasonlít a Preziben alkalmazott megoldásokhoz.
A zoom funkcióval könnyen előtérbe hozhatunk diákat az előadás
közben (szintén, mint a Preziben).
A Windows 10 Fall Creators frissítését követően a digitális tollal,
Bluetooth gombbal is válthatunk diákat a vetítés során.
E kötetben a program alapvető tudnivalóival ismertetjük meg az
Olvasót, a Szövegkeretek kötet a haladó programhasználat tudnivalóival foglalkozik. A leírtak megértéséhez és alkalmazásához különösebb számítástechnikai ismeretekre nincs szükség, elegendő a
Windows 10 operációs rendszer alapfokú ismerete. A kötetben előforduló illusztrációk a Windows 7, 8, 10 operációs rendszerek alatt
futtatott Publisher programból származnak, így némileg eltérőek
lehetnek, de ez nem zavarja az érthetőséget. Maga az Office 2019es csomag megköveteli a Windows 10-es operációs rendszert.
A könyvet ajánljuk azoknak, akik kényelmesen, gyorsan, tetszetős formában szeretnék elkészíteni bármilyen célra szolgáló dokumentumaikat, amihez ezúton is sok sikert kívánunk.
Végezetül: bár könyvünk készítése során a megfelelő gondossággal igyekeztünk eljárni, ez minden bizonnyal nem óvott meg a
tévedésektől. Kérem, fogadják megértéssel hibáimat.

Szentendre, 2018. október
Köszönettel
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a szerző.

