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Жұмысты бастау жөніндегі қысқаша нұсқаулық 
Outlook 2016 бағдарламасын алғаш рет пайдаланып немесе алдыңғы нұсқадан жаңартып жатырсыз ба? Негіздерін үйрену үшін 
осы нұсқаулықты пайдаланыңыз.

Таспаны зерттеу
Outlook 2016 бағдарламасымен таспа қойыншаларын басу 
немесе жаңа әрі бұрыннан таныс құралдарды зерттеу 
арқылы орындауға болатын әрекеттерін қараңыз.

Жылдам қатынасу 
тақтасы
Таңдаулы пәрмендерді 
біржола көрнекі етіңіз.

Құралдар мен пәрмендер бойынша 
анықтама алу
Пәрмендер бойынша анықтама алу үшін немесе 
интернетте жылдам іздеу үшін кілтсөздерді енгізіңіз.

Таспа дисплейін реттеу
Outlook бағдарламасының таспа 
пәрмендерін пайдаланылғаннан кейін 
жасыру қажет не қажет еместігін таңдаңыз.

Таспаны көрсету немесе 
жасыру
Экраныңызға қосымша бөлмелер 
қажет пе? Таспаны қосу немесе 
өшіру үшін көрсеткіні басыңыз.

Пошта қалталарына өту
Қалта мазмұнын көрсету үшін 
оны басыңыз. Осы тақтаны 
қосу не өшіру үшін Қарау 
> Қалта тақтасы тармағын 
басыңыз.

Көріністерді ауыстыру
Outlook бағдарламасы бес 
бағдарламадан тұрады. Таспа 
пәрмендері сіз таңдаған 
көрініске сәйкестеу үшін 
жаңартады.

Қосылым күйін қарау
Outlook бағдарламасы 
қалтаны синхрондау күйі мен 
сервер қосылымының күйін 
осы жерде үздіксіз көрсетеді.

Электрондық пошталарды 
жылдам оқу
Хабарларды өзіңіз қалаған 
жерден көру үшін оқу 
аймағын бүйір жағына не 
төменгі бөлігіне бекемдеңіз.
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Тіркелгіні реттеу
Тіркелгі мәліметтеріңізді енгізгеннен кейін, бірден Outlook 2016 бағдарламасын 
пайдалана аласыз. Таспады Файл > Ақпарат тармағын басып Тіркелгі қосу 
түймешігін басыңыз. Қалаған электрондық пошта мекенжайыңызбен кіріңіз 
немесе компанияңыз не мектебіңіз ұсынған мәліметті пайдаланыңыз.

Жаңа элементтер жасау
Пошта көрінісінде Басты қойыншасында жаңа электрондық пошта хабарын 
құрастыру үшін Жаңа электрондық хат параметрін не Жаңа элементтер 
параметрін басып, жасағыңыз келетін элемент түрін таңдаңыз.

Поштаны ережелермен 
ұйымдастыру
Түрлі көздерден көп көлемде электрондық хаттар жиі келетін болса, хабарларды 
жасалған пошта қалталарына тіркейтін ережелерді реттеңіз. Ұйымдастыру 
қойыншасын басу арқылы бастаңыз да, Ережелер > Ереже жасау тармағын 
басыңыз.

Көріністерді ауыстыру
Электрондық поштамен салыстырғанда Outlook бағдарламасы үшін көбірек 
мүмкіндіктер бар. Бағдарлама терезесінің төменгі жағында тынымсыз өміріңіздің 
барлық аспектілерін басқару үшін Пошта, Күнтізбе, Адамдар, Тапсырмалар, 
Жазбалар және Қалталар көріністері арасында оңай ауыстыра аласыз. 

Таспадағы пәрмендер сіз таңдаған көрініске сәйкестеу үшін ауысады, сондай-
ақ, бағдарлама терезесінің төменгі жағындағы Outlook күй жолағында ақпарат 
көрсетіледі.
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Электрондық поштамен салыстырғанда Outlook бағдарламасы 
үшін көбірек мүмкіндіктер бар 
Тынымсыз өміріңіздің барлық аспектілерін басқару үшін басқа көріністерге ауысыңыз.

Жаңа элементтерді дәл сол 
жерде жасау
Жаңа жиналыс, кездесу 
немесе басқа да оқиғаны 
жасау үшін кез келген 
жерін тінтуірдің оң жақ 
түймешігімен басыңыз.

Күнтізбені іздеу
Жиналыстар мен 
кездесулерді лезде табу үшін 
іздеу өрісіне теріңіз.

Пайдалануға оңай Күнтізбе құралдары мен пәрмендері
Күнтізбе көрінісінде таспа күн сайынғы, апталық, айлық 
және жылдық жұмыстарыңызды басқару үшін қажеттінің 
барлығын көрсетеді.

Өз пікіріңізді өзгерту 
Күндеріңіздің, аптаның және 
айдың қаншалықты тығыз 
екенін көру үшін басыңыз.

Жоспарламас бұрын біреуді іздеу
Жиналысты реттемес бұрын біреудің атын 
теріп, оның контакт мәліметтерін тексеру 
үшін іздеңіз.

Күннің ашық болғанын қалайсыз ба?
Жиналыс не іс-шара кезінде жаңбыр 
жауып кетпесіне сенімді болу үшін ауа 
райы болжамын қараңыз.

Артқа немесе алға өту
Соңғы оқиғаны іздеу немесе 
алдағы уақытқа бір нәрсе 
жоспарлау қажет пе? Қажет 
күнге өту үшін ағымдағы 
айдың сол жағындағы 
не оң жағындағы шағын 
көрсеткілерді басыңыз.

Жоспарға өту
Ағымдағы күнге, аптаға 
немесе айға қарағанда 
ағымдағы көріністі ауыстыру 
үшін Артқа не Алға 
көрсеткілерін басыңыз.
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Басқа «Жұмысты бастау жөніндегі 
қысқаша нұсқаулықты» алу
Outlook 2016 бағдарламасы жай жаңа Offіce 2016 жиынтығында жаңадан 
құрастырылған бағдарламалардың бірі ғана. Сүйікті Office бағдарламаларыңыздың 
басқа да жаңа нұсқаларына арналған тегін Жұмысты бастау жөніндегі қысқаша 
нұсқаулықты жүктеу үшін http://aka.ms/office-2016-guіdes веб-сайтына өтіңіз. 

Егер нұсқаулықтар туралы қандай да бір пікірлеріңіз болса, ойларыңызды 
жүктеу бетінің төменгі жағына қалдырыңыз. Рақмет!

Пікіріңізді жіберу
Outlook 2016 бағдарламасы ұнады ма? Бағдарламаны жақсартуға қатысты 
идеяларыңыз бар ма? Wіndows кері байланысы бағдарламасын ашу үшін 
Файл > Пікір тармағын басыңыз, осы жерден пікірлерді, шағымдарыңызды 
және идеяларыңызды тікелей Outlook әзірлеу тобына жіберуге болады.

Outlook бағдарламасына 
қатысты анықтама алу
Қажет Outlook мүмкіндіктері мен пәрмендерін табу үшін таспадағы Орындау 
қажет әрекетті хабарлаңыз ұяшығына кілтсөзді немесе тіркесті теріңіз де, 
онлайн Анықтама мазмұнын оқыңыз немесе қосымша мәліметтер алу үшін 
веб-браузерден Жылдам іздеу функциясын орындаңыз.

Параметрлерді орнату
Бір нәрсе дәл сіз күткендей жұмыс істеп жатқан жоқ па? Параметрлерді кез 
келген уақытта оңай өзгертуге және реттеуге болады. Файл > Параметрлер 
тармағын басып, Outlook 2016 бағдарламасын өзіңіз қалағандай етіп реттеңіз.


