
Személyek 

Rövid útmutató az első lépésekhez 

Új partner felvétele   

Felveheti partnerként azokat a személyeket, akikkel 

gyakran dolgozik együtt. Egy pillantással láthatja 
partnerei állapotát, és egyetlen kattintással 

Partnercsoport létrehozása 

Ha gyakran folytat beszélgetést 

személyek egy csoportjával, 

felveheti a szóban forgó 

személyeket egy 

partnercsoportba, így egyszerűbb 

lesz velük a kommunikáció. 

A partnercsoportok felsorolása 

a Névjegyalbum listában 

található. 

Partner elérhetőségének megtekintése 

A partnerlistán és a névjegykártyán a partner képe melletti szín 

jelzi, hogy az illető partner elérhető-e (zöld), elfoglalt (piros), 

nincs a gépnél (sárga) vagy offline (szürke). 

Személyek keresése 

Kereshet partnereket a partnerlista feletti keresőmező 

használatával, vagy partnerként hozzáadandó személyeket 

a Személyek keresése mező vagy a Címjegyzék segítségével. 

Beszélgetés kezdeményezése   

Csevegőüzenetet vagy e-mailt 

küldhet, illetve hang- vagy 

videohívást kezdeményezhet. 

Partner adatainak megtekintése 

Megtudhatja, hogy miként érhet 

utol egy partnert az irodában, 

telefonon stb. 

Képernyőváltás 

Válthat az e-mailek, a naptár vagy 

a feladatlista képernyőjére. 



Partner felvétele 

Partner felvétele e-mailből 

1. Nyissa meg az e-mailt. 

2. Az üzenet tetején kattintson a jobb gombbal a partner nevére, és válassza a Hozzáadás az 

Outlook névjegyalbumához parancsot. 

Partner felvétele a Személyek képernyőről 

1. Kattintson a Személyek elemre a navigációs 

sávon. 

2. Az Új csoportban kattintson az Új név gombra, 

vagy nyomja le a Ctrl+N billentyűkombinációt. 

3. A megnyíló névjegy ablakában adja meg a személy nevét, ha még nincs megadva. 

4. Kattintson a megadni kívánt információtípusok (például az illető születésnapja vagy 

telefonszáma) melletti pluszjelre. 

Partner felvétele a tárból (a globális címjegyzékből) 

1. Kattintson a Személyek elemre a navigációs sávon. 

2. A Keresés csoportban írja be a felvenni kívánt személy 

nevét a Személyek keresése mezőbe, vagy a Címjegyzék 

gombra kattintva keresse meg a személyt a 

címjegyzékben. 

3. Kattintson a felvenni kívánt személy nevére 

4. A névjegykártyán kattintson a Hozzáadás gombra. 



Névjegyek importálása 

1. Kattintson a Fájl > Megnyitás és exportálás > Importálás/exportálás elemre. 

Névjegy szerkesztése  

1. Kattintson a Személyek elemre a navigációs sávon. 

2. A Nézet lap Jelenlegi nézet csoportjában kattintson a Személyek elemre. 

3. Kattintson egy névjegyre. A névjegyben tárolt adatok megjelennek a Személyek ablakban. 

4. A Forrás megtekintése csoportban kattintson az Outlook (Névjegyalbum) hivatkozásra. 

5. Vegyen fel újabb adatokat, vagy szükség szerint frissítse a már meglévőket. 

6. A Műveletek csoportban kattintson a Mentés és bezárás gombra. 

Személyek és névjegykártyák megkeresése  
 

 

 

 

 

 

Ismétlődő névjegyek törlése 

1. Kattintson a Személyek elemre a navigációs sávon. 

2. A Kezdőlap lap Jelenlegi nézet csoportjában kattintson a nézetmező jobb alsó sarkába,  

majd a Telefonszám elemre. Ebben a nézetben tudja legjobban áttekinteni a névjegylistát,  

illetve kiszűrni az ismétlődő névjegyeket. 

3. A CTRL billentyűt lenyomva tartva jelölje ki a névjegylistában a törlendő névjegyeket. 

4. Ha minden ismétlődő névjegyet kijelölt, nyomja le a DELETE billentyűt vagy a CTRL+D 

billentyűkombinációt. 

2. Válassza az Importálás más programból vagy fájlból lehetőséget, és kattintson a Tovább 

gombra. Ezzel elindítja az Importálás és exportálás varázslót, amely végigvezeti a szükséges 

lépéseken. 

3. A Válassza ki az importálni kívánt fájltípust listában válassza ki az importálni kívánt fájl 

típusát. 

4. Adja meg, hogy az Outlookból (Outlook-adatfájl .pst) vagy egy másik olyan programból 

szeretné-e végrehajtani az importálást, amely egy vesszővel elválasztott szöveges fájlt 

használ (Vesszővel elválasztott értékek). 

5. Kattintson a Tovább gombra, és végezze el a varázsló fennmaradó lépéseit. 

1. Kattintson a Személyek elemre a navigációs sávon. 

2. Kattintson a partnerlista feletti Keresés: Személyek 

mezőbe. 

3. Kezdje el beírni az adott személy nevét, illetve más 

olyan adatát, amelynek alapján keresni szeretne,  

például telefonszámát vagy vállalatnevét. 

4. A keresési eredmények között kattintson a megfelelő 

személyre. 



Feladat hozzárendelése személyhez 
1. Kattintson a navigációs sáv Feladatok elemére. 

2. Kattintson a Feladat kiosztása  

gombra. 

Partnercsoport létrehozása e-mailben felsorolt 

nevekből 

1. Nyissa meg azt az e-mailt, amelynek címzettjeit szeretné partnercsoportba foglalni. 

2. A Címzett vagy a Másolatot kap mezőben jelölje ki az összes nevet. 

3. Kattintson a jobb gombbal a kijelölt nevekre, és válassza a Másolás parancsot, vagy nyomja 

le a Ctrl+C billentyűkombinációt. 

4. Az Outlookban (nem a megnyitott üzenetben) kattintson a Személyek hivatkozásra. 

5. Kattintson a Kezdőlap > Új partnercsoport parancsra. 

6. Írja be a partnercsoport nevét. 

7. Válassza a Tagok hozzáadása > Outlook-névjegyalbumból lehetőséget. 

8. A megnyíló ablakban kattintson a jobb gombbal a Tagok mezőbe, és válassza a Beillesztés 

parancsot, vagy nyomja le a Ctrl+V billentyűkombinációt. 

9. Kattintson az OK, majd a Mentés és bezárás gombra. 

Névjegyalbummappa megosztása másokkal  

Megosztás adott személlyel 

1. Kattintson a Személyek elemre  

a navigációs sávon. 

3. Kattintson a Címzett elemre, vagy 

a Címzett mezőbe írjon be egy nevet 

vagy e-mail címet. 

4. A Tárgy mezőbe írja be a feladat nevét. 

5. Adja meg a Kezdés dátuma és a Határidő mezőben a megfelelő dátumokat. 

6. A Prioritás listában igény szerint módosíthatja a feladat Átlagos prioritását Sürgős vagy 

Nem sürgős beállításra. 

7. A feladat törzsébe írja be a feladattal kapcsolatos információkat. 

8. Kattintson a Küldés elemre. 

 

2. A Személyek mappaablakban 

kattintson a megnyitni kívánt 

névjegymappára. 

3. Kattintson a Kezdőlap fülre. 

4. A Megosztás csoportban kattintson a Névjegyek megosztása gombra. 

5. A Címzett mezőben adja meg a megosztással kapcsolatos meghívóüzenet címzettjeinek 

nevét. 

6. Írja be az üzenet törzsében szerepeltetni kívánt információkat, és kattintson a Küldés 

gombra. 

7. Ellenőrizze a megerősítési párbeszédpanelen megjelenő információkat, és kattintson az OK 

gombra. 

Névjegyalbummappa megosztása 

mindenkivel 

1. Kattintson a Személyek elemre a navigációs 

sávon. 

2. Kattintson a Mappa, majd a Tulajdonságok 

csoportban a Mappaengedélyek elemre. 

3. A Név legördülő listában kattintson az 

Alapértelmezett elemre. 

4. Az Engedélyek csoport Jogosultsági szint 

listájában kattintson a kívánt elemre. 

Kilenc jogosultsági szerepkör létezik, 

a Tulajdonos (minden engedéllyel 

rendelkezik, beleértve a mások 

engedélyeinek módosítására vonatkozót is) 

szinttől a Szerző (elolvashat, létrehozhat és 

módosíthat vagy törölhet saját elemeket) 

szinten keresztül a Nincs (még a mappa 

megnyitására sincs módja) szintig. 


