
Pritaikymas savo poreikiams
Tinkinkite „Outlook“. Pasirinkite skirtingų spalvų gamų, fonų, tada 
sinchronizuoti juos su kitais kompiuteriais.

Ieška
Galite ieškoti aplanke,  poaplankiuose, netgi kitose pašto 
dėžutėse.

Laiškų užduočių tvarkymas laiškų sąraše
Skirstykite laiškus į kategorijas, žymėkite vėliavėlėmis arba 
naikinkite juos tiesiai ten, kur jie yra – laiškų sąraše.

„Backstage“ rodinys
Spustelėkite skirtuką Failas, 
kad atidarytumėte „Backstage“ 
rodinį, kuriame galite įtraukti 
abonementą  ir pakeisti 
parametrus.

Dar naudingesnė užduočių 
tvarkymo juosta
Užduočių tvarkymo juostoje 
rodoma datos naršyklė, jūsų 
paskyros, asmenys ir užduočių 
sąrašas.

Sritis Žmonės
Informaciją apie kiekvieną 
asmenį peržiūrėkite laiško 
laukuose Nuo, Kam arba 
Kopija. 

Atsakymas skaitymo srityje
Atsakykite į laiškus ir persiųskite 
juos tiesiai skaitymo srityje. Taip 
pat joje galite parašyti atsakymą.

Suvestinė
Sparčiai peržiūrėkite kalendorių, 
kontaktus ir užduotis. Galite 
peržiūrėti netgi būsimas 
paskyras.

Greitosios paleisties vadovas 
„Microsoft Outlook 2013“ skiriasi nuo ankstesnių versijų, todėl sukūrėme šį vadovą, 
kad būtų lengviau išmokti naudotis.



Apie viską nuo pradžių: 
Paskyros įtraukimas
Kad galėtumėte siųsti ir gauti laiškus, turite prisijungti prie savo el. pašto 
abonemento. Jei jūsų įmonėje naudojama „Microsoft Exchange“,  „Outlook 2013“, 
bandys sukonfigūruoti el. pašto abonementą. 

Jeigu naudojate internetu pagrįstą el. paštą (pvz., „Hotmail“, „Gmail“ arba „Yahoo!“), 
įveskite savo vardą, el. pašto adresą ir slaptažodį, kad galėtumėte nustatyti 
abonementą.

„Office“ temos keitimas
 
Perkūrėme „Office 2013“, kad gautumėte šviežios naudojimo patirties. Viskas tarsi 
tuščiame popieriaus lape. Jei norite aiškiau matyti kitas „Outlook“ sritis, galite keisti 
„Office“ temą.

Naudokite parametrus iš Failas > „Office“ abonementas, jei norite pakeisti „Office 
2013“ spalvų gamą visuose kompiuteriuose, arba naudokite „Outlook“ parinktys, 
jei norite pakeisti tik šio kompiuterio spalvų gamą. Galite pasirinkti iš šių spalvų: 
baltos, šviesiai pilkos arba tamsiai pilkos.



Dalykai, kurių galbūt ieškote 
Toliau pateiktą sąrašą naudokite norėdami rasti daugiau įprastų įrankių ir 
komandų programoje „Outlook 2013“.

Norėdami... Spustelėkite... Ir pažiūrėkite į...

Pritaikyti laiškui blanką arba foną Failas Spustelėkite Failas > Parinktys > Paštas > Blankai ir šriftai. Skirtuke 
Asmeniniai blankai spustelėkite Temos.

Siųsti automatinius atsakymus, kai nesate biure Failas Dalyje Abonemento informacija spustelėkite Automatiniai 
atsakymai > Siųsti automatinius atsakymus, tada pasirinkite savo 
parinktis (šiai funkcijai reikia „Microsoft Exchange Server“ abonemento).

Įterpti paveikslėlį arba iliustraciją Įterpimas Naujo el. laiško lange spustelėkite Iliustracijos, tada spustelėkite vieną 
iš šių parinkčių: Nuotraukos, Internetinis paveikslėlis, Figūros, Smart 
Art, Diagrama arba Ekrano kopija.

Tvarkyti el. laiškus priskiriant taisykles Pagrindinis Dalyje Paštas spustelėkite Pereiti > Taisykles.

Įterpti simbolį arba specialųjį rašmenį Įterpimas Naujo el. laiško lange spustelėkite Simboliai > Simbolis.

Įtraukti švenčių dienas į kalendorių Failas Spustelėkite Parinktys > Kalendorius. Dalyje Kalendoriaus parinktys 
spustelėkite Įtraukti švenčių dienas.

Bendrinti kalendorių Pagrindinis Rodinio Kalendoriaus grupėje Bendrinti spustelėkite El. pašto 
kalendorius > Bendrinti kalendorių (šiai funkcijai reikia „Microsoft 
Exchange Server“ abonemento arba parinkties Skelbti internete.



„Lync“ susitikimo planavimas
Susitikite tiesiogiai arba atsisakykite kelionės surengdami 
susitikimą internetu per „Lync 2013“.

Orų prognozė
Apžvelkite savo ir kitų keturių miestų oro prognozes. Jei susitikimą 
planuojate ne mieste, sužinokite, ko prireiks..

Suvestinė
Nukreipkite pelės žymiklį ant 
susitikimo arba paskyros, jei 
norite peržiūrėti išsamesnę 
informaciją.

Kitų asmenų kalendoriaus 
peržiūra
Greitai peržiūrėkite, kada 
yra geriausias laikas planuoti 
susitikimą su kitais žmonėmis.

Paštas neturi atimti viso laiko 
Bendravimas yra svarbus, tačiau jūsų laikas – taip pat. „Outlook 2013“ siūlo 
atnaujintą būdą tvarkyti savo laiką, kontaktus ir užduotis.



El. laiško parašo kūrimas
 
Norėdami sukurti naują el. laiško parašą, atlikite šiuos veiksmus: 

1.  Spustelėkite Failas > Parinktys > Paštas. Dalyje Laiškų kūrimas spustelėkite 
Parašai. 

2.  Skirtuke El. laiško parašasspustelėkite Naujas, tada įveskite parašo pavadinimą.
3.  Lauke Parašo redagavimas įveskite tekstą, kurį norite įtraukti į parašą, ir 

suformatuokite jį naudodami įtaisytuosius įrankius.
 

Automatiškas parašo 
įtraukimas į el. laiškus
 
Norėdami automatiškai įtraukti parašą į el. laiškus, atlikite šiuos veiksmus:

1.  Bet kuriame rodinyje spustelėkite Failas > Parinktys > Paštas. Dalyje Laiškų 
kūrimas spustelėkite Parašai.

2.  Dalyje Pasirinkti numatytąjį parašą  spustelėkite parašą, kurį norite įtraukti 
į Nauji laiškai. Jei norite, galite pasirinkti kitą parašą, skirtą Atsakymams / 
persiuntimams. 

3.  Norėdami rankiniu būdu įtraukti parašą į naują laišką, naujo laiško skirtuko 
Laiškas grupėje Įtraukti spustelėkite Parašas, tada spustelėkite norimą parašą.

Jei parašą jau sukūrėte, galite jį nukopijuoti iš vieno jūsų siųsto laiško ir įklijuoti.


