
Az InfoPath 2003 használata 

166 

Űrlap közzététele SharePoint webhelyen 

Az űrlapok segítségével fontos, és gyakran bizalmas adatokat adhatunk meg. Egy-
felől tehát az űrlaphoz minden érintettnek hozzá kell férnie, másfelől a felvitt adatoknak 
biztonságban kell lenniük. Erre leginkább egy SharePoint webhely alkalmas, ezért a 
továbbiakban megnézzük, hogyan lehet űrlapot egy SharePoint webhelyen közzétenni, 
illetve egy közzétett űrlapot megnyitni és kitöltés után elmenteni. 

 
Indítsuk el az InfoPath-t, majd a Fájl menü Űrlap tervezése menüpont segítségével 

nyissuk meg az elkészített űrlapot (példánkban a Jelentkezés orvosi vizsgálatra címűt)! 
A közzétételhez válasszuk a Fájl menü Közzététel menüpontját! Munkánkat ezúttal 

is a Közzététel varázsló fogja segíteni.  
A varázsló első lépésben ezúttal is figyelmeztet, hogy a közzétételt követően a 

sablon nem helyezhető át, módosítás után újra közzé kell tenni. Ezt követően ki kell 
választanunk a közzététel helyét, ami ezúttal egy SharePoint űrlaptár lesz. 

 
A következő lépésben el kell döntenünk, hogy egy létező űrlaptárba tesszük, vagy 

inkább egy újat hozunk létre. Célszerű az alapértelmezés elfogadása, tehát hozzunk létre 
új űrlaptárat (bal oldali ábra). A következő lépés a SharePoint webhely megadása (jobb 
oldali ábra). Ezt követően az InfoPath felveszi a kapcsolatot a SharePointtal, és 
megtörténik hitelesítésünk. 

   
Az űrlaptár a SharePoint webhelyen a Dokumentumok között fog megjelenni. Itt a 

felhasználót két adat informálja, az űrlaptár neve, és a leírása; tehát ezek alapján fogja 
kiválasztani. A következő lépésben ezeket az adatokat kell megadnunk. 

  
Az űrlap bizonyos adatai a SharePoint listában is megjelenhetnek. Természetesen 

nem lehet (és nem is szabad) valamennyi adatot a listában láthatóvá tenni, ezért a 
közzétételi varázsló egyik legfontosabb lépése annak megadása, hogy mely oszlopok 
jelenjenek meg majd a SharePoint listában. A mezőket a Hozzáadás gombbal vehetjük 
fel a listára, a Mező vagy csoport kijelölése dialógusdoboz segítségével. Fontos, hogy a 
listában megjelenhet a mező neve helyett egy másik oszlopnév is, ha a doboz alján azt 
módosítjuk. 
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A már felvett mezőket a Törlés gombbal törölhetjük a listáról, illetve a Módosítás 
gombbal a már felvitt adatokat korrigálhatjuk. A dialógusdoboz *-gal jelöli, hogy 
melyek a felhasználó által kötelezően kitöltendő mezők: 

 
Az adatok megadása után az InfoPath felmenti az űrlapot a SharePoint webhelyre, és 

az adatok közzétételét a következő üzenet zárja: 

 
A megadott webhely címét azért nem szükséges megjegyezni, mert a SharePoint 

nyitólapról a Dokumentumok mappában úgyis meg fogjuk találni.  
Mielőtt a Bezárás gombra kattintanánk, érdemes bejelölni Az űrlap megnyitása 

közzétett helyről lehetőséget. Ezzel ugyanis belépünk a létrehozott űrlaptárba, ahol 
természetesen még nincsenek adatok: 

 
Munkánk ellenőrzésére érdemes egy „éles tesztet” is megcsinálni. Ehhez kattintsunk 

az Űrlap kitöltése gombra. Ha minden jól megy, akkor az InfoPath megnyitja (ezúttal 
már az űrlaptárból!) az űrlapot, s az űrlap kitöltése után a Mentés gomb hatására már oda 
is teszi. Természetesen a felvitt adatot (ha az tényleg csak próba volt) a webhelyre való 
belépés után törölnünk kell. 

 


