
Outlook 2016 for Mac

Pikaopas 
Tämä uusi Outlookin versio on suunniteltu Mac-käyttöä varten. Tässä oppaassa on tietoja ohjelman perustoiminnoista.

Helposti löytyvät työkalut ja komennot
Vanhat ja uudet työkalut ovat valintanauhan välilehdissä. 
Katso, mitä kaikkea Outlook 2016 for Macissa voi tehdä.

Valintanauhan näyttäminen 
tai piilottaminen
Haluatko lisää tilaa näyttöön? 
Ota valintanauha käyttöön tai 
poista se käytöstä osoittamalla 
nuolta.

Pikatyökalurivi
Täältä löydät nopeasti 
useimmin käytetyt komennot.

Uusien viestien tarkistaminen
Voit päivittää valittuna olevan postikansion 
välittömästi valitsemalla Lähetä ja vastaanota.

Haku Saapuneet-kansiosta tai muista 
postikansioista
Löydät nopeasti etsimäsi kirjoittamalla 
hakusanan hakukenttään.

Postikansioissa siirtyminen
Näet kansion sisällön 
osoittamalla kansiota. Voit 
piilottaa tämän ruudun tai 
tuoda sen näkyviin valitsemalla 
Näytä > Kansioruutu.

Näkymän vaihtaminen
Outlookissa saat käyttöösi 
viiden sovelluksen 
ominaisuudet. Valintanauhan 
komennot päivittyvät 
valitsemasi näkymän mukaan.

Yhteyden tilan tarkistaminen
Täältä näet kansioiden 
synkronoinnin tilan sekä 
palvelinyhteyden tilan.

Lue sähköpostit nopeasti
Kun kiinnität lukuruudun 
näytön sivulle tai alalaitaan, 
voit silmäillä viestejä nopeasti.
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Tilin määrittäminen
Kun olet määrittänyt tilin tiedot, voit aloittaa Outlookin käytön. Valitse 
valintanauhan Työkalut-välilehdessä Tilit. Kirjaudu sisään käyttämällä ensisijaista 
sähköpostiosoitettasi tai organisaatiolta tai oppilaitokselta saamiasi tilitietoja.

Uusien kohteiden luominen
Luo uusi sähköpostiviesti valitsemalla Posti-näkymän Aloitus-välilehdessä Uusi 
sähköposti tai valitse Uudet kohteet ja valitse sitten, millaisen kohteen haluat luoda.

Postin järjestäminen  
sääntöjen avulla
Jos saat säännöllisesti paljon viestejä eri lähettäjiltä, sinun kannattaa määrittää 
sääntöjä, joilla viestit siirtyvät automaattisesti tiettyihin luomiisi postikansioihin. 
Aloita siirtymällä Järjestä-välilehteen ja valitsemalla Säännöt > Luo sääntö.

Siirtyminen näkymästä toiseen
Outlook on myös paljon muuta kuin pelkkä sähköposti. Siirry ikkunan alalaidassa 
näkymästä toiseen ja pidä kiireisen elämän osa-alueet hallinnassa. Käytössäsi ovat 
seuraavat näkymät: Posti, Kalenteri, Henkilöt, Tehtävät ja Muistiinpanot. 

Valintanauhan komennot ja ikkunan alalaidassa olevan tilapalkin tiedot vaihtuvat 
valittuna olevan näkymän mukaan.
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Outlook on myös muuta kuin pelkkä sähköposti 
Siirry kalenterinäkymään ja pidä aikataulut hallinnassa.

Helppokäyttöiset kalenterityökalut ja -komennot
Kalenterinäkymän välilehdessä on kaikki tarvittava 
päivittäisten, viikoittaisten, kuukausittaisten ja vuositason 
aikataulujen hallintaan.

Miltä sää näyttää?
Tarkista kokous- tai 
tapahtumapäivän sääennuste 
ja varustaudu sen mukaisesti.

Vaihda näkökulmaa 
Tarkista, miltä päivän, viikon 
tai kuukauden aikataulut 
näyttävät.

Tarkista muiden aikataulut
Tee haku henkilön nimellä ja varmista 
tavoitettavuustiedot ennen kokouksen 
varaamista.

Haku kokouksista ja tapaamisista
Löydät nopeasti etsimäsi kirjoittamalla 
hakusanan hakukenttään.

Merkinnän luominen 
suoraan tiettyyn kalenterin 
kohtaan
Voit luoda uuden merkinnän 
suoraan kalenterissa pitämällä 
Ctrl-näppäintä alhaalla ja 
osoittamalla haluamaasi 
kohtaa.

Kalenterissa siirtyminen
Voit siirtyä kalenterin päivä-, 
viikko- ja kuukausinäkymässä 
eteen- tai taaksepäin 
Edellinen-, Tänään- ja 
Seuraava-painikkeilla.

Näe metsä puilta
Jos kalenterinäkymä on niin 
täynnä, että kokonaisuutta on 
hankala hahmottaa, suodata 
näkyviin vain haluamasi 
merkinnät. Voit mukauttaa 
käytettäviä luokkia Järjestä-
välilehdessä.
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Muut pikaoppaat
Outlook on vain yksi uuteen Office 2016 for Maciin sisältyvistä ohjelmista. 
Käy lataamassa myös Wordin, Excelin, PowerPointin ja OneNoten uusimpien  
Mac-versioiden maksuttomat pikaoppaat osoitteesta  
http://aka.ms/office-mac-guides. 

Jos haluat antaa palautetta näistä oppaista, siirry lataussivun alalaitaan ja lähetä 
kommenttisi. Kiitos!

Palautteen lähettäminen
Pidätkö Outlook for Macista? Onko sinulla kehitysehdotuksia? Osoittamalla 
sovellusikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa hymiötä voit lähettää palautetta, 
joka ohjautuu suoraan Outlookin kehitystyöryhmälle.

Ohjeita Outlookin käyttöön
Kun etsit Outlookin ominaisuuksiin tai komentoihin liittyviä ohjeita, valitse 
valikkoriviltä Ohje. Voit myös selata useimmin käytettyä sisältöä valitsemalla 
Outlook-ohje. Kerro, onko ohjeista ollut sinulle apua, vastaamalla palautekyselyyn. 
Kysely löytyy jokaisen ohjeartikkelin lopusta.

Asetusten määrittäminen
Onko ohjelman toiminnassa ominaisuuksia, joita haluaisit muuttaa? Asetuksia voi 
helposti muuttaa ja mukauttaa milloin vain. Valitse Outlook-valikossa Asetukset 
ja tee haluamasi muutokset.


