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Trykk på disse tastene:1

1. Gå til innboksen raskt

Har du nettopp startet opp datamaskinen og ønsker å se i innboksen med én gang? Prøv dette.

Skriv inn outlook og trykk deretter på ENTER.

Når Outlook starter, trykker du på disse tastene for å opprette en ny e-postmelding:

Legg til mottakere og en emnelinje, og skriv deretter meldingen.

2

3

4

+ R

+ NCTRL

Hvor langt er du kommet med presentasjonen?

Heisann, bare en kjapp tur innom for å høre om du trenger noe 
hjelp før møtet...

Ulf Vestre



2. Slutt å lete etter vedlegg

Har du nylig jobbet med noe? Ikke søk etter det – sannsynligvis er det allerede på Legg ved 
Fil-menyen.

Lagre en fil i et 
program.

Opprette en ny 
melding.

1 2 Klikk på Melding på 
båndet.

3

Klikk på Legg ved 
fil.

4 Velg en nylig lagret fil fra listen.5

+ NCTRL

Packing list.docx



3. Hvor er Blindkopi-feltet?

Sende ut en e-post til mange personer? Slå på Blindkopi-feltet slik at de ikke kan se mottakerne. 
De kan heller ikke svare noen av dem. Slik henter du frem Blindkopi-feltet.

Opprette en ny 
melding.

Klikk Alternativer 
på båndet.

Du er 
ferdig!

1 2

Blindkopi-feltet vises.4

Klikk på 
Blindkopi-knappen.

3

Blindkopi er selvklebende! Hva betyr det? Det betyr at det vises som standard hver gang etter 
at du har brukt det første gang. Hvis du deaktiverer det, blir dette også standard! Det vil si at 
funksjonen forblir av.

+ NCTRL



4. Bli kvitt utdaterte autofullførings-adresser

Begynn å skrive inn et navn, og du vil se listen for autofullføring.

Autofullfør-adresser er nyttige – bortsett fra når de ikke er det. Slik sletter du dem.

Vil du slette alle forslag for autofullføring? Det kan du. Gå til Fil > Alternativer > E-post. 
Rull ned til delen Send meldinger. Deretter kan du enten klikke på knappen Tøm liste for 
autofullføring, eller fjerne merket for Bruk autofullføring for å slå den av.

Stine Romund (stine@contosa.com)

Nanette Langen (nanette@contosa.com)

Josefine Karlsen (josefinek@contoso.com)

Iselin Pilskog (iselin@contoso.com)

Helga Hammeren (helga@contoso.com)

Tora Davidson (tora@contoso.com)

M|

Benedikte Ringdal (bene@contoso.com)

Klikk X på høyre sidn for å fjerne adressen.

Stine Romund (stine@contosa.com)

Nanette Langen (nanette@contosa.com)

Josefine Karlsen (josefine@contoso.com)

Iselin Pilskog (iselin@contoso.com)

Helga Hammeren (helga@contoso.com)

Tora Davidson (tora@contoso.com)

M|

Benedikte Ringdal (bene@contoso.com)



5. Vit når du skal slette, og når du skal arkivere

Knappene Slett og Arkiver er ved siden av hverandre. Her ser du når du skal bruke én kontra den 
andre.

VSSlett Arkiv

Slik fungerer det

Reduserer størrelsen på postboksen?

Når du bruker Slett-knappen vil den 
generelle størrelsen på postboksen din 
etterhvert bli redusert, under forutsetning 
av at Slettede elementer-mappen blir tømt.

Den flytter meldinger til...

Slettede elementer-mappen, som du 
sannsynligvis tømmer fra tid til annen. I 
noen tilfeller hender det at IT-avdelin-
gen tømmer den for deg.

Hvorfor den er spesiell

Det er den gode gamle sletteknappen! 
Enkelt forklart, den sletter meldingen 
og til slutt blir den fjernet for godt. 
(Vel, med mindre du angrer eller 
gjenoppretter den.)

Når du klikker på Slett-knappen, 
fjernes meldingen.

Slik fungerer det

Hvorfor den er spesiell

Det er en ett-klikks metode for å ta 
vare på en melding. Ikke nødvendig å 
arkivere den i en mappe eller under-
mappe. Ett klikk eller trykk arkiverer 
den til sikker oppbevaring.

Den flytter meldinger til...

Arkivmappen. Dette er bare en annen 
mappe for å ta vare på meldinger.

Reduserer størrelsen på postboksen?

Nei. Den tar vare på ting, den fjerner 
dem ikke, eller forminsker postboksen 
din på noen måte.

Ved å klikke på Arkiv-knappen tar du 
vare på meldingen.



Trykk på disse tastene:1

6. Lynraske snarveier for søk

Trenger du å finne en persons melding raskt? Prøv disse raske snarveiene.

Skriv inn Inga for å finne alle meldinger som inneholder ordet «Inga».3

+ ECTRL

Skriv inn dette for å finne e-post fra Inga.4

Inga

Markøren hopper automatisk til Søk-boksen.2

|

fra:Inga

Skriv inn dette for å finne e-post fra Inga som har kommet denne uken.5

fra: Inga mottatt: denne uken

Skriv inn dette for å finne e-post fra Inga som inneholder vedlegg.6

from:Inga hasattachments:yes



OBS! Ikke alle e-postkontoer gir deg muligheten til å angi automatiske svar. Se 
https://aka.ms/alternativeAutoReply for midlertidige løsninger hvis denne funksjonen ikke er tilgjengelig 
for deg.

7. Angi et automatisk svar for ferien

Gå til E-post. Klikk på Fil.

Du er 
ferdig!

1 2

Klikk på dette 
alternativet.

4 Skriv meldingen, og 
klikk deretter på OK.

5

Klikk på 
Automatiske svar.

3

Kall den hva du vil: «Feriesvar-melding», «fraværsmelding» eller «Automatiske svar» – slik 
konfigurerer du det slik at folk vet at du er ute av kontoret.

Hei, takk for din e-post. 
Jeg kommer til å være 
borte fra kontoret til den 2. 
januar.



8. Gjøre en melding om til et møte

Har du en e-postmelding som trygler om at det settes opp et møte? Slik får du det til å skje.

Åpne en melding som skal gjøres 
om til et møte.

1 Trykk på disse tastene:2

Meldingen blir til en møteinvitasjon med deltakere. Angi sted, starttidspunkt og 
sluttidspunkt. Klikk på Send, og møtet er ferdig satt opp.

3

Jeg prøver å tenke på hva vi skal gjøre? 
Ingjerd, hva synes du? Alterna�v 2? Stein? 
Noen tanker? Jeg er i tvil. Tjodolv? Hva er 
dine meninger? Jeg mener det er både 
fordeler og ulemper for hver...

Til Ingjerd Espeseth, Stein Emanuelsen, 
Tjodolv Elvenes

SV: Beslutning??? + + RALTCTRL

klausekeli@contoso.com

Vi må ta en avgjørelse

Konferanserom 1000

Ingjerd Espeseth, Stein Emanuelsen, Tjodolv Elvenes



9. Beveg deg rundt i Outlook på en enkel måte

Noen ganger må du være i kalenderen, for deretter å raskt bytte tilbake til e-post. Her er noen 
hurtigtaster som kan hjelpe deg med å gjøre dette.

+ 1CTRL + 2CTRL

...tar deg til E-post. ...tar deg til Kalender.

+ 3CTRL + 4CTRL

...tar deg til Personer. ...tar deg til Oppgaver.



10. Legge til en personlig signatur i meldinger

Velg en e-postkonto på høyre side.4

Klikk på 
Signaturer...

3

Signaturer kan være kreative, eller helt ordinære. Uavhengig av din stil, slik lager du en:

Klikk Ny til venstre.5

Under Ny melding, 
velger du 
signaturen din.

8Skriv inn et navn for
signaturen

6 Lag signaturteksten.7

Opprette en ny 
melding.

1

+ NCTRL

Klikk på Signatur.2

klaus@contoso.com

Arbeidssignatur|

klaus@adatum.com
klaus@contoso.com

E-postkonto:

Klaus Ekeli
Daglig leder
Contoso, Ltd.



11. Endre fargene i Outlook

Klikk på Alternativer.

Du er 
ferdig!

2

Velg et annet tema.4 Klikk på OK.5

Se etter Office-tema 
til høyre.

3

Når du installerer Outlook for første gang kan den virke for lys for deg. Hvis du vil at ulike deler 
av Outlook-grensesnittet skal skille seg ut, gjør du følgende for å velge et annet fargetema.

Dette fungerer på tvers av alle Office-programmer. Vær oppmerksom på at hvis du endrer 
Office-tema, endres alle farger på Office-programmene – gjelder for alt fra Outlook, Word, Excel 
og så videre.

Klikk på Fil.1



12. Finne Outlook på nettadressen

Klikk på Informasjon, og hvis firmaet ditt har 
Outlook på nettet, vises den der.

Du er 
ferdig!

2

Klikk på koblingen 
for å se nærmere på 
den.

3 Logg deg på for å se 
hvordan den ser ut.

4

Bedriften din kan gi deg Outlook på nettet. Det er en metode for å kontrollere e-posten på 
jobben når du ikke er på kontoret. Slik finner du nettadressen for den.

Klikk på Fil.1

Kontoinnstillinger
Endre innstillinger for denne kontoen eller konfigurere flere 
tilkoblinger. 

Få tilgang til denne kontoen på nettet.
https://Outlook.o�ce365.com/owa/ ...



Takk for at du leste!

Var denne e-boken til hjelp? Vi vil gjerne høre dine synspunkter.

Gi oss tilbakemelding:

på http://aka.ms/outlooktips-ebook
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