
Prilagodite po lastnih željah
Prilagajanje Outlooka. Izberite druge barvne sheme in druga ozadja 
ter jih sinhronizirajte z drugimi računalniki.

Iskanje
Iščete lahko v mapi, podmapah ali celo v drugih nabiralnikih.

Upravljanje opravil sporočila na seznamu sporočil
Kategorizirajte, označite z zastavico ali izbrišite sporočila 
neposredno na seznamu sporočil.

Pogled »Backstage«
Kliknite zavihek Datoteka, da 
odprete pogled »Backstage«, 
kjer lahko dodate račun in 
spremenite nastavitve.

Dodatna opravila v vrstici 
zadolžitev
V vrstici zadolžitev so prikazani 
datumski krmar, vaši sestanki, 
osebe in seznam opravil.

Podokno »Osebe«
Podrobnosti o vseh osebah si lahko 
ogledate v vrsticah Za, Od ali Kp za 
vsako sporočilo. 

Odgovorite iz podokna za 
branje
Na sporočilo lahko odgovorite 
ali ga posredujete neposredno 
iz podokna za branje. Odgovor 
lahko tudi napišete v podoknu 
za branje.

Povzetek
Na hitro si oglejte koledar, 
osebe in opravila. Ogledate si 
lahko tudi prihodnje sestanke.

Priročnik za hiter uvod v program
Microsoft Outlook 2013 se razlikuje od prejšnjih različic, zato smo ustvarili ta vodnik, da se boste hitreje naučili uporabljati ta program.



Začnimo na začetku: 
Dodajanje računa
Preden lahko pošiljate sporočila ali jih prejemate, morate povezati vaš e-poštni račun. Če 
podjetje uporablja Microsoft Exchange, Outlook 2013 poskuša nastaviti vaš e-poštni račun. 

Če uporabljate internetno e-pošto (na primer Hotmail, Gmail ali Yahoo!), vnesite 
svoje ime, e-poštni naslov in geslo, da nastavite račun.

Spreminjanje Officeove teme
Office 2013 smo preoblikovali, da bi vam zagotovili čisto in pregledno izkušnjo, 
podobno praznemu listu papirja. Če si želite podrobneje ogledati različna območja 
Outlooka, lahko spremenite Officeovo temo.

V nastavitvah Datoteka > Officeov račun lahko spremenite barvno shemo za 
Office 2013 v vseh računalnikih, če pa želite spremeniti barvno shemo le v tem 
računalniku, izberite okno Outlookove možnosti. Izbirate lahko med možnostmi 
Bela, Svetlo siva ali Temno siva.



Stvari, ki jih morda iščete
Uporabite spodnji seznam in poiščite nekaj pogosteje uporabljenih orodij in ukazov v programu 
Outlook 2013.

Če želite … Kliknite ... In si nato oglejte ...

Uporabiti tiskovine ali ozadja v e-poštnih sporočilih Datoteka Kliknite Datoteka > Možnosti > Pošta > Tiskovina in pisave. 
Na zavihku Osebna tiskovina kliknite Tema.

Pošiljati samodejne odgovore, ko niste v pisarni Datoteka V razdelku Podatki o računu kliknite Samodejni odgovori > Pošiljaj 
samodejne odgovore in izberite možnosti (za to funkcijo potrebujete 
račun za strežnik Microsoft Exchange Server).

Vstaviti sliko ali izrezek Vstavljanje V novem e-poštnem sporočilu kliknite Ilustracije in kliknite nekaj od 
tega: Slike, Spletna slika, Oblike, Smart Art, Grafikon ali Posnetek 
zaslona.

Upravljati e-poštna sporočila z dodeljevanjem pravil Osnovno V pogledu Pošta kliknite Premakni > Pravila.

Vstaviti simbol ali posebni znak Vstavljanje V novem e-poštnem sporočilu kliknite Simboli > Simbol.

Dodati praznike v koledar Datoteka Kliknite Možnosti > Koledar. V razdelku Možnosti koledarja kliknite 
Dodaj praznike.

Omogočiti skupno rabo koledarja Osnovno V pogledu Koledar v skupini Skupna raba kliknite E-poštni koledar > 
Daj koledar v skupno rabo (za to funkcijo potrebujete račun za strežnik 
Microsoft Exchange Server) ali Objavi v spletu.



Načrtovanje srečanja Lync
Obiščite osebe ali pa si prihranite pot in načrtujte spletno 
srečanje v programu Lync 2013.

Vremenska napoved
Ogledate si lahko vremensko napoved za vaš kraj in štiri druge kraje. 
Ko načrtujete srečanje v tujini, boste vedeli, kaj morate spakirati.

Povzetek
S kazalcem miške pokažite na 
srečanje ali sestanek in si oglejte 
podrobnosti.

Ogled koledarjev drugih oseb
Hitro si oglejte najprimernejše 
čase za načrtovanje srečanja 
z drugimi osebami.

Pošta je le en del celote
Komunikacije je sicer pomembna, a pomemben je tudi vaš čas. Outlook 2013 ima 
posodobljene funkcije za upravljanje časa, oseb in opravil.



Ustvariti e-poštni podpis
Če želite ustvariti nov e-poštni podpis, naredite to: 

1.  Kliknite Datoteka > Možnosti > Pošta. V razdelku Pisanje sporočil kliknite 
Podpisi. 

2.  Na zavihku E-poštni podpis kliknite Nov in vnesite ime za podpis.
3.  V polje Uredi podpis vnesite besedilo, ki ga želite vključiti v podpis, in ga oblikujte 

z vgrajenimi orodji.

Samodejno dodati podpis 
sporočilom
Če želite novim e-poštnim sporočilom samodejno dodati podpis, naredite to:

1.  V katerem koli pogledu kliknite Datoteka > Možnosti > Pošta. V razdelku 
»Pisanje sporočil« kliknite Podpisi.

2.  V razdelku Izberite privzeti podpis izberite podpis, ki ga želite dodati v Nova 
sporočila. Če želite, lahko izberete drugačen podpis za Odgovori/posredovanja. 

3.  Če želite novemu sporočilu ročno dodati podpis iz novega sporočila, na zavihku 
Sporočilo v skupini Vključi kliknite Podpis in nato kliknite želeni podpis.

Če ste že ustvarili podpis, ga lahko skopirate iz enega od poslanihsporočil in ga 
prilepite na to mesto.


