
Өзіңіздікі ету
Outlook бағдарламасын реттеңіз. Әр түрлі түс схемалары мен әр түрлі 
фондарды таңдаңыз және оларды басқа компьютерлеріңізбен синхрондаңыз.

Іздеу
Қалтаны, ішкі қалталарды, тіпті басқа пошта 
жәшіктерін іздеуіңізге болады.

Хабарлар тізіміндегі хабар тапсырмаларын басқару
Хабарларды қазіргі орнында—хабарлар тізімінде санаттарға 
бөліңіз, оларға жалауша қойыңыз немесе жойыңыз.

Backstage көрінісі
Тіркелгі қосатын және 
параметрлерді өзгертетін 
Backstage көрінісін ашу үшін 
Файл қойындысын басыңыз.

Тапсырмалар жолағында 
қосымша әрекеттерді 
орындау
Тапсырмалар жолағы күн 
навигаторын, кездесулеріңізді, 
адамдарды және тапсырмалар 
тізіміңізді көрсетеді.

Адамдар аумағы
Әрбір хабарға арналған Кімге, 
Кімнен немесе Көшірме 
жолдарындағы әрбір адам 
туралы мәліметтерді қараңыз. 

Оқу аумағынан жауап беру
Тікелей оқу аумағынан жауап 
беріңіз немесе бағытын 
өзгертіңіз. Сондай-ақ, оқу 
аумағында жауап жазыңыз.

Жылдам қарап шығу
Күнтізбені, адамдарды және 
тапсырмаларды жылдам 
қарап шығыңыз. Тіпті енді 
болатын кездесулерді қараңыз.

Жұмысқа жылдам кірісу нұсқаулығы 
Microsoft Outlook 2013 нұсқасы алдыңғы нұсқалардан өзгеше, сондықтан, 
үйрену қисығын барынша азайту үшiн осы нұсқаулықты жасадық.



Ең алдымен, ең маңыздысы:  
тіркелгіңізді қосу
Хабарларды жіберу немесе алудан бұрын электрондық пошта тіркелгіңізді 
қосуыңыз тиіс. Компанияңыз Mіcrosoft Exchange бағдарламасын пайдаланса, 
Outlook 2013 нұсқасы электрондық пошта тіркелгіңізді сіз үшін орнатуға 
әрекет етеді. 

Интернетке негізделген электрондық поштаны (Hotmaіl, Gmaіl немесе Yahoo! 
сияқты) пайдалансаңыз, тіркелгіңізді реттеу үшін атыңызды, электрондық 
пошта мекенжайын және құпия сөзді енгізіңіз.

Office тақырыбын өзгерту
Парақтың бос бөлігі сияқты таза, қысқа тәжірибемен қамтамасыз ету үшін 
Office 2013 нұсқасының дизайнын өзгерттік. Outlook бағдарламасының әр 
түрлі аумақтарын анық көруді қаласаңыз, Office тақырыбын өзгертуіңізге 
болады.

Барлық компьютерлеріңізге арналған Office 2013 түс схемасын өзгерту 
үшін Файл > Office тіркелгісі параметрлерін пайдаланыңыз немесе тек 
осы компьютердегі түс схемаларын өзгерту үшін Outlook параметрлері 
параметрлерін пайдаланыңыз. Ақ, ашық сұр немесе қара сұр түстерінің 
бірін таңдауыңызға болады.



Сіз іздеген нәрселер 
Outlook 2013 нұсқасындағы кейбiр қосымша ортақ құралдар мен пәрмендердi 
табу үшiн төмендегi тiзiмдi пайдаланыңыз.

Кімге... Басыңыз... Енді мынаған қараңыз...

Хабарға бланкті немесе фондарды қолдану Файл Файл > Параметрлер > Пошта > Бланк пен қаріптер тармағын 
басыңыз. Жеке бланк қойындысында Тақырып түймешігін басыңыз.

Кеңседе болмасаңыз, автоматты жауап жіберу Файл Тіркелгі ақпараты астында  Автоматты жауаптар > Автоматты 
жауаптарды жіберу тармағын басып, параметрлеріңізді таңдаңыз 
(бұл мүмкіндік Mіcrosoft Exchange Server тіркелгісін қажет етеді).

Сурет немесе суреттер жинағын кірістіру Кірістіру Жаңа пошта хабарынан Суреттер түймешігін басып, төмендегілердің 
бірін басыңыз. Суреттер, онлайн суреттер, кескіндер, Smart Art, 
диаграмма немесе Скриншот.

Ережелерді тағайындау арқылы электрондық пошта хабарларын басқару Басты Пошта көрінісінде Жылжыту > Ережелер тармағын басыңыз.

Нышан немесе арнайы таңбаны кірістіру Кірістіру Жаңа пошта хабарынан Нышандар > Нышан тармағын басыңыз.

Күнтізбеңізге мейрамдар қосу Файл  Параметрлер > Күнтізбе тармағын басыңыз. Күнтізбе 
параметрлері астындағы Мейрамдарды қосу түймесін басыңыз.

Күнтізбені ортақтасу Басты Күнтізбе көрінісіндегі Ортақтасу тобында Электрондық пошта 
күнтізбесі > Күнтізбені ортақтасу тармағын (бұл мүмкіндік Mіcrosoft 
Exchange Server тіркелгісін қажет етеді) немесе Онлайн жариялау 
түймешігін басыңыз.



Lync жиналысын жоспарлау
Бетпе-бет кездесіңіз немесе Lync 2013 нұсқасы арқылы 
онлайн кездесу арқылы сапарды өзіңізге сақтаңыз.

Ауа райы бойынша жоспарлау
Өзіңіздің және басқа төрт қалаға арналған ауа райы болжамын қарап шығыңыз. 
Қаладан тыс жиналысты жоспарлағанда өзіңізбен не алу керектігін білесіз.

Жылдам қарап шығу
Мәліметтерді қарау үшін 
жиналыс немесе кездесудің 
үстіне тінтуірді апарыңыз.

Басқа адамдардың 
күнтізбелерін қарау
Жиналысты басқалармен 
жоспарлауға ең жақсы 
уақытты жылдам қарап 
шығыңыз.

Пошта оның жартысы емес 
Байланыс маңызды, бiрақ сiздiң уақытыңыз да маңызды. Outlook 2013 нұсқасы уақытыңызды, 
адамдарыңызды және тапсырмаларыңызды басқару әдiсiн жаңартты.



Электрондық пошта 
қолтаңбасын жасау
Жаңа электрондық пошта қолтаңбасын жасау үшін төмендегіні жасаңыз: 

1.   Файл > Параметрлер > Пошта тармағын басыңыз. Хабарларды жазу 
астындағы Қолтаңбалар түймешігін басыңыз. 

2.  Электрондық пошта қолтаңба қойындысында Жаңа түймешігін басып, 
қолтаңбаға арналған атты теріңіз.

3.  Қолтаңбаны өңдеу терезесінде қолтаңбаға қамтығыңыз келген мәтінді 
теріп, оны пішімдеу үшін бекітілген құралдарды пайдаланыңыз.

Қолтаңбаны хабарларға 
автоматты түрде қосу
Қолтаңбаны жаңа электрондық пошта хабарларына автоматты түрде қосу 
үшін төмендегіні орындаңыз:

1.  Кез келген көріністен Файл > Параметрлер > Пошта тармағын басыңыз. 
Хабарларды жазу астындағы Қолтаңбалар түймешігін басыңыз.

2.  Әдепкі қолтаңбаны таңдау астында Жаңа хабарлар тізіміне қолтаңба 
таңдаңыз. Қаласаңыз, Жауаптар/қайта жібер үшін басқа қолтаңба 
таңдаңыз. 

3.  Қолтаңбаны жаңа хабарға қолмен қосу үшін жаңа хабарламадағы Хабар 
қойындысының Қамту тобында Қолтаңба түймешігін басып, қажетті 
қолтаңбаны басыңыз.

Қолтаңбаны әлдеқашан жасаған болсаңыз, жіберілген хабарлардың бірінен 
көшіріп, мына жерге қоюыңызға болады.


