
Mac Outlook 2016

Első lépések 
Ez az új Outlook-verzió kifejezetten a Machez készült. Ebből az útmutatóból megismerkedhet az alapokkal.

Gyors hozzáférés az eszközökhöz és a parancsokhoz
A Mac Outlook 2016 képességeinek megismeréséhez kattintson  
a szalaglapokra, és fedezze fel az új és ismerős eszközöket.

A menüszalag megjelenítése 
és elrejtése
Több helyre van szüksége  
a képernyőn? A menüszalag 
ki- vagy bekapcsolásához 
kattintson a nyílra.

Gyorselérési eszköztár
A gyakori parancsok 
egyszerűen elérhetők.

Új üzenetek ellenőrzése
A Küldés és fogadás gombra kattintva 
azonnal frissítheti a kijelölt üzenetmappát.

Keresés a Beérkezett üzenetek között vagy az 
üzenetmappákban
A Keresőmezőbe gépelve azonnal megtalálhatja, amit keres.

Navigálás a levelezési 
mappákban
Kattintson egy mappára  
a tartalma megjelenítéséhez. 
A munkaablak ki- vagy 
bekapcsolásához kattintson  
a Nézet > Mappaablak elemre.

Váltás a nézetek között 
kattintással
Az Outlook öt app egyben.  
A menüszalag parancsai 
a kiválasztott nézetnek 
megfelelően frissülnek.

A kapcsolat állapotának 
megtekintése
Az Outlook itt folyamatosan 
megjeleníti mappája 
szinkronizálási állapotát és  
a kiszolgáló kapcsolati 
állapotát.

E-mailek olvasása 
gyorsabban
Rögzítse az olvasóablakot 
tetszés szerint oldalt vagy alul, 
ahol meg szeretné tekinteni az 
üzeneteket.
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A fiók beállítása
Csak adja meg a fiókadatait, és azonnal elkezdheti használni az Outlookot.  
A menüszalagon kattintson az Eszközök fülre, majd a Fiókok elemre. Jelentkezzen be 
a választott e-mail-címével, vagy használja a szervezete vagy iskolája által megadott 
fiókadatokat.

Új elemek létrehozása
A Levelek nézet Kezdőlap lapján az Új e-mail gombra kattintva írjon egy új e-mailt, 
vagy kattintson az Új elemek gombra, és válassza ki a létrehozni kívánt elem típusát.

Levelek rendezése szabályokkal
Ha rendszeresen nagyszámú e-mailt kap különböző forrásokból, célszerű szabályokat 
beállítani, amelyek automatikusan a létrehozott levelezési mappákba helyezik az 
üzeneteket. Kezdésként kattintson a Rendezés fülre, majd válassza a Szabályok > 
Szabály létrehozása lehetőséget.

Váltás a nézetek között
A levelezés mellett számos más lehetőség is van az Outlookban. Az alkalmazásablak 
alján könnyedén válthat a Levelezés, Naptár, Személyek, Feladatok és Jegyzetek 
nézetek között, így az elfoglalt mindennapok össze aspektusát kezelheti. 

A menüszalagon látható parancsok a kiválasztott nézetnek megfelelően változnak, 
ugyanígy az app ablakának alján az Outlook állapotsorán látható információk is.
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A levelezés mellett számos más lehetőség is van az Outlookban 
A Naptár nézetre váltva az elfoglalt mindennapok összes aspektusát kezelheti.

Egyszerűen használható naptáreszközök és -parancsok
Naptár nézetben a menüszalagon minden megjelenik, ami a 
napok, hetek, hónapok és évek kezeléséhez szükséges.

Napsütésre van szükség?
Vessen egy pillantást az 
időjárás-előrejelzésre, 
és ellenőrizze, hogy az 
értekezletet vagy eseményt 
nem mossa-e el az idő.

Nézőpont váltása 
Ide kattintva megtekintheti, hogy mennyire 
elfoglaltak a napjai, hetei és hónapjai.

Személy keresése ütemezés előtt
Írjon be egy nevet, és ellenőrizze a személyek 
névjegyadatait, mielőtt értekezletet állítana be.

Értekezletek és találkozók keresése
A Keresőmezőbe gépelve azonnal 
megtalálhatja, amit keres.

Új elemek létrehozása 
helyben
A Control billentyűt lenyomva 
tartva kattintson a naptár 
területére egy új elem 
létrehozásához.

Navigálás az ütemezésben
Függetlenül attól, hogy az 
aktuális napot, hetet vagy 
hónapot tekinti-e meg, az 
Előző, Ma vagy Következő 
gombra kattintva válthat az 
aktuális nézetről.

Nem látja a fától az erdőt?
Túl sok esemény zsúfolódik 
össze a nézetben? Könnyedén 
kiválaszthatja, hogy egy adott 
pillanatban mely elemeket 
szeretné látni. A kategóriák  
a menüszalag Rendezés fülén 
szabhatók testre.
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További rövid útmutatók
Az Outlook csak egy a Mac Office 2016 újonnan tervezett alkalmazásai közül.  
Látogasson el a http://aka.ms/office-mac-guides webhelyre, és letöltheti az ingyenes 
rövid útmutatókat a Word, az Excel, a PowerPoint és a OneNote új, Machez készült 
verziójához. 

Ha útmutatóinkkal kapcsolatban bármilyen visszajelzése van, kérjük, küldje el 
megjegyzéseit a letöltési lap alján. Köszönjük!

Küldjön nekünk visszajelzést!
Tetszik a Mac Outlook? Vannak fejlesztési ötletei? Az alkalmazásablak jobb felső 
sarkában található mosolygó arcra kattintva közvetlenül az Outlook fejlesztői 
csapatának küldhet visszajelzést.

Súgó megjelenítése az Outlookhoz
A menüsáv Súgó elemére kattintva megkeresheti azokat az Outlook-funkciókat és 
-parancsokat, amelyekhez segítségre van szüksége, vagy az Outlook súgó elemre 
kattintva böngészhet a népszerű tartalomban. Az egyes súgócikkek alatt található 
visszajelzési űrlap segítségével tudathatja velünk, hogy hasznos volt-e a kapott 
információ.

A beállítások megadása
Nem a várt módon működik valami? Bármikor egyszerűen módosíthatja és testre 
szabhatja a beállításokat. Az Outlook menüben kattintson a Beállítások lehetőségre, 
majd állítsa be az Outlookot a kívánt módon.


