
Outlook 2016 pre Mac
Príručka so stručným návodom 
Táto nová verzia Outlooku bola navrhnutá špeciálne pre Mac. V tejto príručke nájdete základné informácie.

Rýchly prístup k nástrojom a príkazom
Zistite, čo všetko môžete robiť v Outlooku 2016 pre Mac 
kliknutím na karty na páse s nástrojmi a oboznámte sa 
s novými aj známymi nástrojmi.

Zobrazenie alebo skrytie 
pása s nástrojmi
Potrebujete na obrazovke viac 
miesta? Kliknutím na šípku 
môžete pás s nástrojmi zapnúť 
alebo vypnúť.

Panel s nástrojmi 
Rýchly prístup
Obľúbené príkazy 
máte vždy poruke.

Kontrola nových správ
Kliknutím na položku Odoslať a prijať 
okamžite obnovíte aktuálne vybratý 
poštový priečinok.

Vyhľadávanie v doručenej pošte alebo 
poštových priečinkoch
Zadaním výrazu do vyhľadávacieho poľa 
okamžite nájdete požadovaný obsah.

Prechod k poštovým 
priečinkom
Obsah priečinka zobrazíte 
kliknutím na konkrétny 
priečinok. Ak chcete túto tablu 
zapnúť alebo vypnúť, kliknite 
na položky Zobraziť > Tabla 
Priečinok.

Zmena zobrazenia po 
kliknutí
Outlook predstavuje päť 
aplikácií v jednej. Príkazy na 
páse s nástrojmi sa aktualizujú 
tak, aby sa zhodovali s vami 
vybratým zobrazením.

Zobrazenie stavu pripojenia
Outlook na tomto mieste 
nepretržite zobrazuje váš stav 
synchronizácie priečinka a stav 
pripojenia na server.

Rýchlejšie čítanie e-mailov
Ukotvite tablu na čítanie 
na okraji alebo v dolnej 
časti a zobrazujte správy na 
ľubovoľnom mieste.
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Nastavenie konta
Po zadaní informácií o svojom konte môžete Outlook hneď začať používať. Na páse 
s nástrojmi kliknite na kartu Nástroje a potom na položku Kontá. Prihláste sa pomocou 
preferovanej e-mailovej adresy alebo pomocou informácií o konte, ktoré vám poskytla 
vaša organizácia alebo škola.

Vytvorenie nových položiek
V zobrazení Pošta kliknite na karte Domov na položku Nový e-mail a vytvorte novú 
e-mailovú správu alebo kliknite na položku Nové položky a vyberte typ položky, ktorý 
chcete vytvoriť.

Usporiadanie pošty pomocou 
pravidiel
Ak pravidelne prijímate veľké množstvo e-mailov z rôznych zdrojov, zvážte možnosť vytvorenia 
pravidiel, ktoré automaticky triedia správy do vami vytvorených poštových priečinkov. Najprv 
kliknite na kartu Usporiadať a potom na položky Pravidlá > Vytvoriť pravidlo.

Prepínanie medzi zobrazeniami
Outlook neslúži len na prijímanie a odosielanie e-mailov. V dolnej časti okna aplikácie 
môžete jednoducho prepínať medzi zobrazeniami Pošta, Kalendár, Ľudia, Úlohy 
a Poznámky a spravovať tak všetky aspekty svojho hektického života. 

Príkazy na páse s nástrojmi sa prepnú tak, aby sa zhodovali s vami vybratým zobrazením. 
Rovnako sa budú zobrazovať aj informácie v stavovom riadku Outlooku v dolnej časti okna 
aplikácie.
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Outlook nie je len o e-mailoch 
V zobrazení kalendára môžete spravovať všetky aspekty svojho hektického života.

Jednoduché použitie nástrojov a príkazov kalendára
V zobrazení kalendára sa na páse s nástrojmi zobrazuje 
všetko, čo potrebujete na spravovanie každého dňa, 
týždňa, mesiaca a roka.

Túžite po slnku?
Pozrite si predpoveď počasia 
a uistite sa, že vaše schôdze 
alebo udalosti neprekazí 
upršané počasie.

Prepínanie medzi vašimi 
aktivitami 
Kliknutím zobrazíte, aké hektické sú 
vaše dni, týždne a mesiace v práci.

Vyhľadávanie osôb pred plánovaním
Zadajte meno a spustite vyhľadávanie, pomocou 
ktorého môžete overiť kontaktné informácie 
danej osoby ešte pred zorganizovaním schôdze.

Vyhľadávanie schôdzí a plánovaných 
činnosti
Zadaním výrazu do vyhľadávacieho poľa 
okamžite nájdete požadovaný obsah.

Vytvorenie nových položiek 
na mieste
Ak chcete vytvoriť novú 
položku, podržte stlačený 
kláves Ctrl a súčasne kliknite 
na ľubovoľné miesto 
v kalendári.

Orientácia v plánoch
Pri prezeraní aktuálneho 
dňa, týždňa alebo mesiaca 
kliknite na šípku Späť, Dnes 
alebo Dopredu. Prepnete tak 
aktuálne zobrazenie.

Usporiadanie položiek 
pomocou kategórií
Zobrazuje sa vám príliš veľa 
položiek? Jednoduchým 
spôsobom si môžete vybrať, 
kedy sa vám majú jednotlivé 
položky zobrazovať. Kategórie 
si môžete prispôsobiť 
na karte Usporiadať na páse 
s nástrojmi.
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Získanie ďalších príručiek so 
stručným návodom
Outlook je len jednou z novonavrhnutých aplikácií nového balíka Office 2016 pre Mac.  
Na stránke http://aka.ms/office-mac-guides si môžete stiahnuť naše bezplatné príručky 
so stručným návodom pre nové verzie Wordu, Excelu, PowerPointu a OneNotu pre Mac. 

Ak máte k našim príručkám akékoľvek pripomienky, zadajte svoje komentáre v dolnej časti 
stránky sťahovania. Ďakujeme!

Odoslanie pripomienok
Páči sa vám Outlook pre Mac? Máte nejaký nápad na jeho zlepšenie? Kliknite na emotikon 
v pravom hornom rohu okna aplikácie a odošlite pripomienky priamo vývojovému tímu 
Outlooku.

Získanie pomoci pre Outlook
Na paneli s ponukami kliknite na položku Pomocník. Môžete tu vyhľadať funkcie a príkazy 
Outlooku, s ktorými potrebujete pomoc. Kliknutím na položku Pomocník pre Outlook 
môžete prehľadávať populárny obsah. Pomocou formulára na pripomienky nám dajte 
vedieť, či boli poskytnuté informácie užitočné. Formulár nájdete v dolnej časti každého 
článku Pomocníka.

Nastavenie predvolieb
Niečo nefunguje tak, ako ste očakávali? Možnosti môžete kedykoľvek jednoducho zmeniť 
a prispôsobiť. V ponuke Outlook kliknite na položku Predvoľby a nastavte si Outlook 
podľa svojich predstáv.

http://aka.ms/office-mac-guides

