Microsoft Onenote Online
Suomeksi
Onenote Online on selainkäyttöinen muistikirjasovellus, jonka Microsoft-yhtiö julkaisi vuonna 2008. Se
on osa yhtiön selainpohjaista Office Online -toimistosovelluspakettia. Office Onlinen sovelluksia sisältyy
myös oppilaitosten käyttämään Microsoft Office 365 Education -kokoelmaan.
Selainpohjaisella versiolla voi työskennellä siellä, missä verkkoselain on käytettävissä, eikä ohjelmaa
tarvitse asentaa omalle tietokoneelle.
Onenotella voi kirjoittaa muistiinpanoja ja järjestellä niitä eri muistikirjoihin. Niitä voi myös synkronoida
eri päätelaitteiden kera. Muistiinpanoihin voi yhdistää ääntä, kuvaa ja videota - jopa
taulukkolaskentakaavioita. Sovelluksen muistikirjaominaisuuksia pidetään yleisesti monipuolisempina kuin
kilpailija Evernoten.
Onenotella voi myös tallentaa webbisivun tai sen osan, joskin siirto muistikirjaan toimii mutkattomasti vain
Microsoftin omassa selaimessa Internet Explorerissa.
Office Onlinen sovellukset toimivat yleisesti seuraavissa selainversioissa:
Internet Explorer 9 tai myöhempi
Firefox
Google Chrome
Safari for OS X 10.6 tai myöhempi
Metropolian opiskelijat ja henkilökunta käyttävät Office Onlinen sovelluksia Metropolia-käyttäjätunnuksillaan. He voivat ladata maksutta käyttöönsä myös
Office-paketin työpöytäversion. Latausopas.
Microsoft julkaisi pitkän odotuken jälkeen Mac-version Onenotesta vuoden 2014 lopulla. Windows-, Android- ja Windows Phone -versiot ovat olleet
saatavana aikaisemmin.

In English
OneNote Online is a browser-based notebook application, published by Microsoft Company in 2008. It is a part of the company’s browser-based Office
Online application suite. Office Online applications are also included in Microsoft Office 365 Education, used by academic institutions.
The browser-based application is available where a web browser can be used. The application does not require installation on the computer.
OneNote can be used for making notes and organizing them in different notebooks. They can also be synchronized between different devices. Sound,
pictures, video, and even spreadsheet formulas can be pasted in the notes. OneNote is generally regarded as a more versatile note making tool than
Evernote.
OneNote can also save a web page or part of it although importing to notebook is easy only in Microsoft’s own browser Internet Explorer.
Office Online applications function generally in the following browser versions:
Internet Explorer 9 or later
Firefox
Google Chrome
Safari for OS X 10.6 or later
Metropolia students and staff use Office Online applications with their Metropolia user IDs. They can also download and use for free the desktop version of
the Office package. Download instructions.
After a long wait Microsoft published a Mac version of OneNote in the end of 2014. Windows, Android, and Windows Phone versions were available
already earlier.

Osoite - Address
https://www.onenote.com
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esk.
Ohjeet (FI)

Videoita - Videos
Video channel for Microsoft 365 on Youtube (EN, official)
How to use OneNote Live Captions (EN, 2020)
Onenote Tutorial (EN, 2020)
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How to use Onenote Class Notebook in Microsoft Teams (EN, 2020)
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Käyttökohteita - Targets of Use
opintojakson valmistelu - preparing of the study module
opinnäytetyö - thesis
tiedonhaku - searching of information
projektin valmistelu - preparing of project

Käyttöehdot - Terms of Service
Sovellus kuuluu Metropolian virallisiin työ- ja opiskeluvälineisiin.
Metropolian opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet käyttävät palvelua Metropolia-tunnuksillaan. Linkit oppaisiin.
Käyttäjätukea antaa Metropolian tietohallinnon Helpdesk.
Sovellusta Metropolian töihin käytettäessä on noudatettava Metropolian pilvipalveluehtoja.
--The application belongs to the authorized work and study tools in Metropolia.
Metropolia students and staff members use the service with their Metropolia accounts. Links to guides.
User support is provided by the Metropolia IT Services Helpdesk.
Terms of Service of Metropolia cloud services must be applied by each user.

