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 כל הזכויות שמורות.

 הסתרת רצועת הכלים

זקוק ליותר מקום על המסך? לחץ על 

כדי להציג   CTRL+F1סמל זה או הקש  

 או להסתיר את רצועת הכלים.

 חלונית אנשים

Outlook Social Connector    מחבר אתOutlook 

לרשתות החברתיות שלך. כברירת מחדל, היא 

 מופיעה ממוזערת בתחתית חלונית הקריאה.

 הכרטיסיות של רצועת הכלים

לחץ על כרטיסיה כלשהי ברצועת הכלים כדי להציג את 

 הלחצנים ואת הפקודות שלה.

 שורת משימות לביצוע

 , י נו ו, שגודלה ניתן לשי שורה ז

מציגה את נווט התאריכים, את 

הפעילויות ואת רשימת המשימות 

 שלך. 

 סרגל הכלים לגישה מהירה

הפקודות המוצגות כאן גלויות תמיד. באפשרותך להוסיף את 

 הפקודות המועדפות שלך לסרגל כלים זה.

 הקבוצות של רצועת הכלים

כל כרטיסיה ברצועת הכלים מכילה קבוצות, וכל קבוצה מכילה ערכה של 

מכילה פקודות למענה על הודעת דואר  תגובהפקודות קשורות. כאן, הקבוצה 

 אלקטרוני שנבחרה או להעברתה.

 Backstageתצוגת 

כדי   קובץ לחץ על הכרטיסיה  

, Backstageלהיכנס לתצוגת  

ת  ו נ ש ל ך  ת ו ר ש פ א ב ה  ב ש

ר  י ד ג ה ל  , ן ו ב ש ח ת  ו ר ד ג ה

ולנהל  ות  תשובות אוטומטי

 כללים והתראות.

 

, Backstageכדי לצאת מתצוגת  

י  שה כל ה  י ס י כרט ל  לחץ ע

 ברצועת הכלים.

 חלונית הקריאה

ת  א ה  ג י צ מ ו  ז ת  י נ ו ל ח

ט  י ר פ ה ל  ש ט  ס ק ט ה

 הנבחר.

 חלונית הניווט

תיקיות מועדפות מוצגות בחלק העליון של 

החלונית. באזור המרכזי מוצגות כל התיקיות 

הפעילות. באזור התחתון של החלונית, לחץ 

  : ה ג ו צ ת ר  ו בח ל י  ד כ ן  צ ח ל ל  ר ע א ו  ,ד
 וכן הלאה. אנשי קשר,  לוח שנה

בכל תצוגה, כרטיסיות רצועת הכלים משתנות, 

והן מציגות את הלחצנים ואת הפקודות 

 המתאימים עבור התצוגה הנוכחית.
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 Outlook 2010כיצד להתחיל לעבוד עם 

זמן רב, ללא ספק יהיו לך שאלות לגבי   Microsoft Outlook 2003  -אם השתמשת ב 

 .Outlook 2010 -ב Outlook 2003מיקום הפקודות ולחצני סרגלי הכלים של 

,  Outlook 2010אנו מציעים משאבים זמינים רבים ללא תשלום כדי לסייע לך ללמוד את 

כולל קורסי הדרכה ומדריכים בנושא ביצוע המעבר מהתפריטים לרצועת הכלים. כדי 

לאחר .  עזרה ולאחר מכן לחץ על    קובץ למצוא משאבים אלה, לחץ על הכרטיסיה  

 .תחילת העבודהלחץ על , תמיכהמכן, תחת 

 היכן נמצאים התפריטים וסרגלי הכלים שלי?

 , רצועה רחבה משתרעת לאורך החלק העליון של החלון הראשיOutlook 2010  -ב 

של התוכנית. זוהי רצועת הכלים, המחליפה את התפריטים ואת סרגלי הכלים 

 מגירסאות קודמות. כל כרטיסיה ברצועת הכלים כוללת לחצנים ופקודות שונים

 המאורגנים בקבוצות ברצועת הכלים.

 של רצועת הכלים עבור  בית , מוצגת הכרטיסיה  Outlook 2010בעת פתיחת  

עם ,  חדש 'דואר'. הדבר הראשון שתראה בצד הימני של הכרטיסיה הוא הקבוצה  

 פגישה,  פעילות כגון  )   פריטים חדשים או    דואר אלקטרוני חדש הפקודות ליצירת  

 (.איש קשרו

וכן פקודות למענה , העברו  השב לכולם, השבתמצא את הפקודות , תגובהבקבוצה 

 )הודעה מיידית(. IMידי קביעת פגישה או מענה באמצעות -על

המראה של רצועת הכלים משתנה בהתאם לגודל ולרזולוציה של מסך המחשב שלך. 

במסכים קטנים, ייתכן שבקבוצות מסוימות של רצועת הכלים יוצג רק שם הקבוצה, 

ללא הפקודות שלה. במקרה זה, פשוט לחץ על החץ הקטן בלחצן הקבוצה כדי לחשוף 

 את הפקודות.



 Outlook 2010 -מעבר ל
 Outlook 2003 -מ

Microsoft® 

 פקודות מופיעות כאשר אתה זקוק להן

מראה לך  Outlook 2010במקום לנסות להראות לך את כל הפקודות הזמינות כל הזמן, 

 רק את הפקודות שאתה זקוק להן בתגובה לפעולות ספציפיות שאתה מבצע.

 

 

בחלונית הניווט, תראה את   דואר לדוגמה, כאשר תלחץ על  

הפקודות לעבודה עם דואר ברצועת הכלים. באפשרותך לשלוח 

הודעות, למחוק אותן או להשיב להן, לסמן הודעות כהודעות 

 שנקראו או שלא נקראו, לחלק הודעות לקטגוריות או לסמן בדגל

 הודעות להמשך טיפול.

 

ברצועת הכלים. החלון   דואר אלקטרוני חדש כדי לשלוח דואר חדש, לחץ על  

, פנקס הכתובות שנפתח מכיל את הפקודות הדרושות לעיצוב טקסט, לקבלת שם מ 

 לדואר או להוספת חתימה אלקטרונית לדואר. Outlookלצירוף קבצים או פריטי 

בחלונית הניווט, תראה את הפקודות   לוח שנה בדומה לכך, בעת לחיצה על לחצן  

לעבודה עם לוחות שנה ולשיתופם, וכן את הפקודות ליצירת פגישות ולסידור לוח 

 השנה שלך לפי יום, שבוע או חודש.

 

ברצועת הכלים. החלון שנפתח כולל   פגישה חדשה כדי לתזמן פגישה, לחץ על  

ואפשרויות של   פנקס כתובות ,  מסייע התזמון פקודות הקשורות לפגישות, כגון   

 יומי, שבועי, חודשי או שנתי. מופע חוזר אם ברצונך שהפגישה תתקיים על בסיס

 

אל תדאג אם אינך רואה את כל הפקודות הדרושות לך בכל עת. בצע את השלבים 

 .הראשונים והפקודות שיידרשו לך יהיו נגישות
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 פריטים שאתה עשוי לחפש

למרות שרשימה זו אינה מקיפה, היא מומלצת בתור התחלה. כדי למצוא את הרשימה  .Outlook 2010 -עיין בטבלה שלהלן כדי למצוא כמה מהפקודות ומההגדרות שאתה עשוי לחפש ב

 .מדריכים אינטראקטיביים למיפוי פקודותולאחר מכן בחר באפשרות  תחילת העבודהלחץ על , עזרהלחץ על , קובץ, לחץ על הכרטיסיה Outlook 2010המלאה של פקודות 

 לשם... …לחץ על ולאחר מכן...

 Microsoft)נדרש חשבון  שתף לוח שנהעל  שליחת לוח שנה בדואר אלקטרוני,לחץ על  שיתוף,, בקבוצה ביתבכרטיסיה 
Exchange Server פרסם באינטרנט.( או על 

 שיתוף לוחות שנה לוח שנה

לחץ על החץ  פריסה,ובקבוצה  תצוגהתחילה, הפעל את חלונית הקריאה, אם היא אינה גלויה. לשם כך, לחץ על הכרטיסיה 

 כדי לבחור היכן להציג את החלונית. לאחר מכן, כדי להציג את הקובץ המצורף, לחץ על סמל הקובץ המצורף בחלונית קריאה
 בחלונית הקריאה כדי להציג את הקובץ בתצוגה מקדימה. מומלץ להציג בתצוגה מקדימה או לפתוח

 רק קבצים מצורפים שהגיעו ממקורות אמינים.

 דואר
מבלי  Outlook -הצגת קבצים מצורפים ב

 לפתוח
 את הקבצים המצורפים בחלון נפרד

 שלח תשובות אוטומטיות,בחר באפשרות  תשובות אוטומטיות,לחץ על  קובץ,לחץ על הכרטיסיה 
 צור את ההודעה שלך ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות. )נדרש חשבון

Microsoft Exchange Server). 

 דואר, לוח שנה, אנשי קשר,
 וכן הלאה

 מענה אוטומטי להודעות
 )מסייע 'מחוץ למשרד'(

 ולאחר מכן פתח את ההודעה פריטים שנשלחובחלונית הניווט, לחץ על 

  פעולותלחץ על הזזה, בקבוצה הודעה, שברצונך לאחזר. בכרטיסיה 
 לאחר מכן תוכל למחוק את ההודעה שנשלחה אחזור הודעה זו.ולאחר מכן לחץ על 

 ואם תרצה, תוכל להחליף אותה בהודעה חדשה. )נדרש 

 .( Microsoft Exchange Server  חשבון 

 אחזור הודעה דואר

 חיפושבחלונית הניווט, לחץ על התיקיה שבה ברצונך לחפש. בתיבה 
  חידוד, הקלד את הטקסט לחיפוש. באפשרותך לבחור קריטריוני חיפוש בקבוצה 

 בקבוצה  כל פריטי הדוארידי לחיצה על -הרחב את החיפוש שלך עלכלי חיפוש. בכרטיסיה 

 כלי חיפוש.בכרטיסיה  טווח

 דואר, לוח שנה, אנשי קשר
 או כל מיקום אחר
 שבו ברצונך לחפש

 איתור פריטים באמצעות חיפוש מיידי

 הגדרות חשבון.ולאחר מכן לחץ על  מידעלחץ על  קובץ,לחץ על הכרטיסיה 
 דואר, לוח שנה, אנשי קשר

 וכן הלאה
 שינוי הגדרות חשבון
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 היכן נמצאת התכונה 'הצגה לפני הדפסה'?

 .Backstage, חפש את 'הצגה לפני הדפסה' בתצוגת Outlook 2010 -ב

הצד השמאלי של החלון מציג .  הדפס ולאחר מכן לחץ על    קובץ לחץ על הכרטיסיה  

 בתצוגה מקדימה כיצד הפריט הנבחר ייראה בעת ההדפסה.

 שיח 'כלים | אפשרויות'?-מה קרה לתיבת הדו

יבצע בדיקת  Outlookמחפש את הגדרות התוכנית המאפשרות לך לקבוע, למשל, אם  

איות באופן אוטומטי לפני שליחה, אם יושמעו צלילים כאשר תגיע הודעה חדשה, או 

 , בטקסט עשיר או בטקסט רגיל?HTML -אם העיצוב של ההודעה היוצאת יתבצע ב

פעולה זו מביאה לפתיחת .  אפשרויות ולאחר מכן לחץ על    קובץ לחץ על הכרטיסיה  

, שבה באפשרותך להתאים אישית את ההעדפות Outlookאפשרויות שיח -תיבת הדו

 .Outlook -שלך ב

שבה תוכל ,  הדפסה שיח  -כדי לפתוח את תיבת הדו   אפשרויות הדפסה לחץ על  

 לבחור אפשרויות הקשורות להדפסה.

בלבד.   Outlookחלות על    Outlookאפשרויות  שיח  -הגדרות מסוימות בתיבת הדו 

לעומת זאת, העדפות מסוימות )לדוגמה, ערכת הצבעים( יחולו על כל יתר התוכניות 

 המותקנות במחשב שלך. Microsoft Office 2010של 
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 היכן מסייע 'מחוץ למשרד'?

, למסייע 'מחוץ למשרד' יש שם חדש ומיקום חדש. ניתן למצוא אותו Outlook 2010 -ב

תשובות ולאחר מכן לחץ על    מידע לחץ על  , קובץלחץ על  .Backstageכעת בתצוגת 

 .אוטומטיות

 

 שלח תשובות אוטומטיותבחר באפשרות  ,  תשובות אוטומטיות שיח  -בתיבת הדו 

ישלח בשמך כשאינך נמצא או   Outlook  -ולאחר מכן צור את התשובות שברצונך ש 

 כשאינך זמין.

 

 .Microsoft Exchange Serverלתכונה זו נדרש חשבון הערה  

 מה קרה ל'ייבוא וייצוא'?

 pst., עדיין תוכל לייצא ולייבא פריטים. לדוגמה, תוכל לייצא קובץ  Outlook 2010  -ב 

 .Outlook( ללוח השנה של iCalendar) ics., או לייבא קובץ Outlook -)תיקיות אישיות( מ

 

 

כדי  יבאולאחר מכן לחץ על  פתחלחץ על , קובץבחלון הראשי של התוכנית, לחץ על 

, בצע את שלבי האשף Outlook 2003 -בדיוק כמו ב. אשף הייבוא והייצואלפתוח את 

 כדי לייבא או לייצא מידע.
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 יצירת חתימת דואר אלקטרוני

לחץ על ,  הכללה בקבוצה  ,  הודעה ידי פתיחת הודעה חדשה. בכרטיסיה  -התחל על 

 .חתימותולאחר מכן לחץ על  חתימה

 

לחץ על ,  חתימת דואר אלקטרוני בכרטיסיה  

הקלד שם עבור החתימה ולאחר מכן לחץ על . חדש

הקלד את הטקסט ,  ערוך חתימה בתיבה  .   אישור 

 שברצונך לכלול בחתימה.

 

כדי לעצב את החתימה, בחר אותה ולאחר מכן השתמש בלחצני הסגנון והעיצוב כדי 

להחיל את האפשרויות הרצויות. כדי להוסיף רכיבים שאינם טקסט, לחץ במיקום שבו 

 ברצונך שהרכיב יופיע ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   ולאחר מכן   תויק כ ולאחר מכן לחץ על שמך ברשימה    כרטיס ביקור לחץ על

 .אישורלחץ על 

  אישוראתר תמונה כדי לבחור אותה ולאחר מכן לחץ על , תמונהלחץ על. 

   ולאחר מכן לחץ   כתובת קישור בתיבה  -הזן היפר ,  קישור -הוסף היפר לחץ על

 .אישורעל 

 כדי לסיים ליצור או לשנות את החתימה.אישור לחץ על 

החתימה שזה עתה יצרת או שינית לא תופיע באופן אוטומטי בהודעה     הערה 

 הפתוחה כעת. יש להוסיף אותה להודעה באופן ידני.

 הוספת חתימה להודעות דואר אלקטרוני חדשות

 כדי להוסיף חתימה להודעות באופן אוטומטי, בצע את הפעולות הבאות:

 .חתימותולאחר מכן לחץ על  חתימהלחץ על , הכללהבקבוצה , הודעהבכרטיסיה 

 

לחץ על חשבון , חשבון דואר אלקטרוניברשימה , בחר חתימת ברירת מחדלתחת 

מה   מה. ברשי ך את החתי י לשי נך  ברצו ו  י שאלי נ אר אלקטרו  הודעותדו

בחר את החתימה שברצונך לכלול. אם ברצונך לכלול חתימה בעת מענה ,  חדשות 

בחר את ,  תשובות/העברות לנמענים להודעות או בעת העברת הודעות, ברשימה  

 .ללא()החתימה. אחרת, בחר באפשרות 

 כדי להוסיף חתימה להודעה חדשה באופן ידני, בצע את הפעולות הבאות:

ולאחר מכן   חתימה לחץ על  ,  הכללה בקבוצה  ,  הודעה בהודעה חדשה, בכרטיסיה  

 לחץ על החתימה הרצויה.

כדי להסיר חתימה מהודעה הפתוחה כעת, בחר את החתימה בגוף ההודעה     עצה 

 .DELETEולאחר מכן הקש 



 Outlook 2010 -מעבר ל
 Outlook 2003 -מ

Microsoft® 

 מבוא לתיאורי מקשים

Outlook 2010   מספק קיצורי דרך עבור רצועת הכלים, הנקראים תיאורי מקשים, כדי

 שתוכל לבצע משימות במהירות מבלי להשתמש בעכבר.

 Outlookהתאמה אישית של חלון התוכנית של 

לאנשים שונים עשויות להיות העדפות שונות לגבי הצגת החלקים השונים של ממשק 

Outlook 2010 כגון חלונית הניווט, חלונית הקריאה, שורת המשימות לביצוע או חלונית ,

 האנשים.

 .ALTכדי שתיאורי מקשים יופיעו ברצועת הכלים, הקש על מקש 

לאחר מכן, כדי לעבור לכרטיסיה ברצועת הכלים באמצעות לוח המקשים, הקש על 

המקש של האות שמוצגת תחת הכרטיסיה. בדוגמה המוצגת לעיל, עליך להקיש ש 

 ,תיקיה ת כדי לפתוח את הכרטיסיה  ,  שליחה/קבלה כדי לפתוח את הכרטיסיה  

 וכן הלאה., תצוגהג כדי לפתוח את הכרטיסיה 

לאחר שתעבור לכרטיסיה ברצועת הכלים באופן זה, כל תיאורי המקשים הזמינים 

ידי הקשה על -עבור כרטיסיה זו יופיעו במסך. לאחר מכן תוכל לסיים את הרצף על 

 המקש הסופי )או המקשים הסופיים( עבור הפקודה שבה ברצונך להשתמש.

אם תעשה זאת שוב  . ESCכדי לחזור רמה אחת אחורה בתוך רצף, הקש על מקש  

 ושוב, מצב תיאורי מקשים יבוטל.

אם אתה יודע  . Outlook 2010  -עדיין זמינים ב   Outlook 2003  -קיצורי מקשים מ    עצה

עדיין מעתיק   CTRL+Cרצף של קיצור מקשים, פשוט הקלד אותו. לדוגמה , הקיצור  

 פותח הודעה באופן שתוכל להשיב לה. CTRL+Rמידע שנבחר ללוח והקיצור 

 דוארכדי להציג או להסתיר חלקים אופציונליים אלה של הממשק, לחץ על לחצן  

 ברצועת הכלים. תצוגהבתחתית חלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה 

, חלונית קריאה  , חלונית ניווט לחץ על לחצן  ,  חלונית אנשים ו   פריסה בקבוצות  

ע  ו צ י ב ל ת  ו מ י ש מ ת  ר ו ו    ש ם א י ש נ א ת  י נ ו ל ת  ח א ר  ד ג ה ן  כ מ ר  ח א ל  ו

 אפשרויות התצוגה הרצויות.


