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Vajutage klahvikombinatsiooni1

1. Sisendkausta kiire avamine

Kas käivitasite just arvuti ja soovite kohe sisendkausta vaadata? Proovige järgmist.

Tippige sõna „outlook” ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vajutage Outlooki käivitamisel meilisõnumi loomiseks klahvikombinatsiooni

Lisage adressaadid, teema ja seejärel kirjutage sõnum valmis.
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Kuidas esitlus edeneb?

Hei! Ma lihtsalt uurin, ega sul pole koosolekuga seoses abi vaja?

Markus Lill



2. Manuste kiire ülesleidmine

Kas töötasite hiljuti millegi kallal? Ärge otsige seda: see on tõenäoliselt juba olemas menüüs 
Manusta fail.

Salvestage fail mis 
tahes rakendusse.

Koostage uus 
sõnum.

1 2 Valige lindil menüü 
Sõnum.

3

Klõpsake nuppu 
Manusta fail.

4 Valige loendist hiljuti salvestatud fail.5

+ NCtrl

Pakkeloend.docx



3. Kus on salakoopia väli?

Kas saadate meili mitmele inimesele? Lülitage väli Salakoopia sisse, siis ei näe nad kõiki teisi 
saajaid. Samuti ei saa nad kõigile vastata. Välja Salakoopia saab kuvada järgmiselt.

Koostage uus 
sõnum.

Valige lindil menüü 
Suvandid.

Ongi 
valmis!

1 2

Väli Salakoopia kuvatakse.4

Klõpsake nuppu 
Salakoopia.

3

Salakoopia väli on püsiv! Mida see tähendab? See tähendab seda, et alates esimesest 
kuvamisest kuvatakse see alati. Kui lülitate selle välja, on ka see püsiv. Sel juhul jääb see peidetuks.

+ NCtrl



4. Aegunud automaatteksti aadressidest vabanemine

Kui hakkate nime tippima, kuvatakse automaattekstiloend.

Aadresside automaattekst on väga mugav... enamjaolt. Saate neid kustutada järgmiselt.

Kas soovite kõik automaatteksti soovitused kustutada? Saate seda teha. Valige Fail > 
Suvandid > Elektronpost. Kerige allapoole jaotiseni „Sõnumite saatmine”. Seejärel klõpsake 
kas nuppu „Tühjenda automaattekstiloend” või tühjendage märkeruut „Kasuta automaatteksti”.

Kristina Mäe (kristina@contoso.com)

Kristin Orav (kristin@contoso.com)

Kristel Kangro (kristelk@contoso.com)

Koidu Kallas (koidu@contoso.com)

Kertu Aare (kertu@contoso.com)

Kert Jõgi (kert@contoso.com)

K|

Kersti Kasesalu (kersti@contoso.com)

Aadressi eemaldamiseks klõpsake paremal asuvat risti X.

Kristina Mäe (kristina@contoso.com)

Kristin Orav (kristin@contoso.com)

Kristel Kangro (kristel@contoso.com)

Koidu Kallas (koidu@contoso.com)

Kertu Aare (kertu@contoso.com)

Kert Jõgi (kert@contoso.com)

K|

Kersti Kasesalu (kersti@contoso.com)



5. Millal kustutada ja millal arhiivida?

Nupud Kustuta ja Arhiivi paiknevad kõrvuti. Siin on kirjeldatud olukorrad nende kasutamiseks.

vsKustuta Arhiivi

Tööpõhimõtted

Kas niimoodi väheneb postkasti maht?

Kustutusnupu kasutamine vähendab 
postkasti kogumahtu, seda juhul, kui 
kustutatud üksuste kausta tühjen-
datakse.

Sõnumid teisaldatakse...

kausta Kustutatud üksused, mida te 
arvatavasti aeg-ajalt tühjendate. Mõnel 
juhul tühjendab seda teie IT-osakond.

Mille poolest see eriline on?

See on vana hea kustutusnupp! Lühi-
dalt öeldes kaotatakse sellega sõnum 
ära ja hiljem kustutatakse see lõplikult 
(kui te just toimingut tagasi ei võta või 
sõnumit ei taasta).

Nupu Kustuta klõpsamisel saate 
sõnumist lahti.

Tööpõhimõtted

Mille poolest see eriline on?

Sel viisil saate sõnumi ühe klõpsuga 
alles hoida. Pole vaja seda hoolikalt 
teise kausta või alamkausta viia. Saate 
selle talletada ühe klõpsu või puudu-
tusega hilisemaks kasutuseks.

Sõnumid teisaldatakse...

kausta Arhiiv. Tegemist on lihtsalt ühe 
sõnumite salvestuskaustaga.

Kas niimoodi väheneb postkasti maht?

Ei. Kõik jääb alles, midagi ei eemaldata 
ja postkast maht ei vähene.

Nupu Arhiivi klõpsamisel sõnum 
säilitatakse.



Vajutage klahvikombinatsiooni1

6. Välkkiired otsingu otseteed

Kas teil on väga kiiresti vaja kellegi sõnum leida? Proovige neid otseteid.

Sõna Aet tippides saate otsida kõiki sõnumeid, mis sisaldavad sõna „Aet”3

+ ECtrl

Tippige järgnev tekst, et otsida Amylt saadud meile.4

Aet

Kursor asetatakse automaatselt otsinguväljale.2

|

adressaat:Aet

Tippige järgnev tekst, et otsida Aedalt sel nädalal saadud meile.5

adressaat:Aet  saabumisaeg:see nädal

Tippige järgnev tekst, et otsida Aedalt saadud manustega meile.6

adressaat:Aet  sisaldabmanuseid:jah



MÄRKUS Kõik meilikontod ei võimalda automaatvastuseid häälestada. Kui see funktsioon pole teile 
saadaval, leiate lahendusi lehel https://aka.ms/alternativeAutoReply.

7. Puhkuse ajaks automaatvastuse häälestamine

Avage Meil. Klõpsake menüüd 
„Fail”.

Ongi 
valmis!

1 2

Klõpsake seda 
suvandit.

4 Tippige sõnum ja 
seejärel klõpsake 
nuppu OK.

5

Klõpsake nuppu 
Automaatvastused.

3

Nimetage seda, kuidas soovite, „puhkuseteavitus”, „kontorist väljasoleku” sõnum või 
„automaatvastus”, järgnevate juhiste abil saate selle häälestada, nii et inimesed saavad aru, et 
olete kontorist väljas.

Tere, aitäh meili eest! Olen 
2. jaanuarini kontorist 
väljas.



8. Sõnumi muutmine koosolekukutseks

Kas teil on meilivestlus, mis nõuab peatset koosolekut? Siin on juhised selle korraldamiseks.

Avage sõnum, millest soovite teha 
koosolekukutset.

1 Vajutage klahvikombinatsiooni2

Sõnum muudetakse osalejatega koosolekukutseks. Määrake asukoht, algus- ja 
lõppaeg. Klõpsake nuppu Saada ja inimesed ongi kutsutud.

3

Üritan välja mõelda, mida peaksime tegema.. 
Aile, mis sa arvad? Variant 2? Jaan? On sul 
mõ�eid? Ma olen nõutu. Mario? Mis sa 
arvad? Minu meelest on igal variandil oma 
head ja vead...

Adressaat Aile Mägi, Jaan Välbe, Mario Vesik

VS: Otsus??? + + RAltCtrl

robertkeskkula@contoso.com

Peame otsustama

Konverentsiruum 1000

Aile Mägi, Jaan Välbe, Mario Vesik



9. Outlookis hõlpsalt liikumine

Mõnikord tahate töötada kalendris, aga samas pääseda kiiresti juurde ka oma meilidele. 
Järgmiste kiirklahvide abil saate seda teha.

+ 1Ctrl + 2Ctrl

...avab jaotise Meil. ...avab jaotise Kalender.

+ 3Ctrl + 4Ctrl

...avab jaotise Inimesed. ...avab jaotise Tööülesanded.



10. Sõnumitele isikliku signatuuri lisamine

Valige paremal meilikonto.4

Klõpsake nuppu 
Signatuurid...

3

Signatuurid võivad olla ilustatud või väga lihtsad. Olenemata stiilist, saate neid luua järgmiselt.

Vajutage 
paremalasuvat 
nuppu Uus.

5

Valige jaotises „Uus 
sõnum” oma 
signatuur.

8Tippige signatuuri
nimi.

6 Koostage signatuur.7

Koostage uus 
sõnum.

1

+ NCtrl

Klõpsake nuppu 
Signatuur.

2

robert@contoso.com

Töösignatuur

robert@adatum.com
robert@contoso.com

Meilikonto:

Robert Keskküla
Juhataja
Contoso, Ltd.



11. Outlooki värvide vahetamine

Klõpsake nuppu 
Suvandid.

Ongi 
valmis!

2

Valige mõni muu 
kujundus.

4 Klõpsake nuppu OK.5

Otsige paremalt 
ripploendit Office’i 
kujundus.

3

Kui installite Outlooki esimest korda, võib see tunduda teile liiga ere. Kui soovite Outlooki liidese 
eri osi esile tõsta, saate värvikujundust vahetada järgmiselt.

See töötab kõigis Office’i rakendustes. Pange tähele, et kui muudate Office’i kujundust, 
muutub kõigi Office’i rakenduste värv: Outlookis, Wordis, Excelis jne.

Klõpsake menüüd 
„Fail”.1



12. Teie Outlooki veebirakenduse aadressi leidmine

Valige Teave ja kui teie ettevõttel on Outlooki 
veebirakendus, kuvatakse see seal.

Ongi 
valmis!

2

Klõpsake 
vaatamiseks linki.

3 Logige sisse, et näha, 
kuidas see välja näeb.

4

Teie ettevõte võib teil võimaldada kasutada Outlooki veebirakendust. Selle abil saate oma 
töömeile vaadata, kui olete kontorist väljas. Siin on juhised selle veebiaadressi leidmiseks.

Klõpsake menüüd 
„Fail”.

1

Konto sätted
Saate muuta selle konto sätteid või häälestada rohkem ühendusi.

Sellele kontole pääseb juurde veebi kaudu.

https://outlook.o�ce365.com/owa/...



Täname lugemast!

Kas sellest e-raamatust oli abi? Meile meeldiks teie arvamust lugeda.

Jätke meile tagasisidet

veebisaidil http://aka.ms/outlooktips-ebook.
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