
Isikupärastamine
Saate Outlooki kohandada. Valikus on erinevad värviskeemid ja taustad, 
mida saate teistes arvutites olevate värvide ja taustadega sünkroonida.

Otsing
Saate soovitud sisu otsida kaustadest, alamkaustadest ja 
isegi muudest postkastidest.

Sõnumi tööülesannete haldamine sõnumiloendis
Saate sõnumeid kategooriatesse liigitada, lipuga märkida ja 
kustutada just seal, kus neid hoitakse – sõnumiloendis.

Backstage'i vaade
Kui klõpsate nuppu Fail, 
avatakse Backstage'i vaade, kus 
saate lisada oma konto ja muuta 
sätteid.

Rohkem võimalusi 
ülesanderibal
Ülesanderibal kuvatakse 
kuupäevanavigaator, teie 
kohtumised, inimeste andmed 
ja teie ülesandeloend.

Paan Inimesed
Siin kuvatakse kõigi sõnumite 
väljadel Adressaat, Saatja või 
Koopia kuvatavate kontaktide 
andmed. 

Vastamine lugemispaanilt
Sõnumile saate vastata ja selle 
edasi saata otse lugemispaanilt. 
Samuti saate lugemispaanil 
kirjutada vastuse.

Kiirpilk
Saate kuvada kalendri, inimeste 
ja tööülesannete kiirvaate. 
Soovi korral saate kuvada isegi 
eelseisvad kohtumised.

Lühijuhend 
Microsoft Outlook 2013 erineb varasematest versioonidest, seetõttu koostasime 
selle juhendi, et saaksite uut rakendust kiiresti kasutama õppida.



Esmalt kõige tähtsamad 
toimingud. Konto lisamine
Enne sõnumite saatmist ja vastuvõtmist peate rakendusega ühendama oma 
meilikonto. Kui teie ettevõttes kasutatakse Microsoft Exchange'i, proovib Outlook 
2013 teie eest meilikonto häälestada. 

Kui kasutate Interneti-põhist meilikontot (nt Hotmail, Gmail või Yahoo!), sisestage 
konto häälestamiseks oma nimi, meiliaadress ja parool.

Office'i kujunduse muutmine
 
Oleme Office 2013 ümber kujundanud, et pakkuda teile puhast ja risustamata 
kasutuskeskkonda – see on nagu tühi paberileht. Kui soovite Outlooki erinevaid 
alasid selgemalt näha, saate Office'i kujundust muuta.

Kui soovite Office 2013 kujundust muuta kõigis arvutites, mida kasutate, valige 
sätted Fail > Office'i konto. Kui aga soovite muuta ainut parajasti kasutatava 
arvuti värviskeemi, valige säte Outlooki suvandid. Valida saate suvandite Valge, 
Helehall ja Tumehall seast.



Enam kasutatavad üksused 
Allolevast loendist leiate mõned rakenduse Outlook 2013 levinumad tööriistad ja käsud.

Eesmärk… Valige... Seejärel avage...

Sõnumi kirjaplankide või taustade rakendamine Fail Valige Fail > Suvandid > Elektronpost > Plangid ja fondid. Klõpsake 
vahekaardil Era-kirjaplank nuppu Kujundus.

Kontorist väljas olles automaatvastuste saatmine Fail Valige Kontoteave Automaatvastused > Saada automaatvastused ja 
valige soovitud suvandid (selle funktsiooni kasutamiseks on vaja Microsoft 
Exchange Serveri kontot).

Pildi või lõikepildi lisamine Lisa Klõpsake uues meilisõnumis nuppu Illustratsioonid ja siis klõpsake 
ühte järgmistest suvanditest. Pildid, Veebipildid, Kujundid, Smart Art, 
Diagramm või Kuvatõmmis.

Meilisõnumite haldamine reeglite määramise teel Avaleht Valige vaates Elektronpost suvandid Teisaldamine > Reeglid.

Sümboli või erimärgi lisamine Lisa Valige uues meilisõnumis Sümbolid > Sümbol.

Pühade lisamine kalendrisse Fail Valige Suvandid > Kalender. Klõpsake jaotises Kalendrisuvandid nuppu 
Lisa pühad.

Kalendri ühiskasutusse andmine Avaleht Valige vaate Kalender jaotises Ühiskasutus suvandid Saada kalender 
meiliga > Anna kalender ühiskasutusse (selle funktsiooni kasutamiseks 
on vaja Microsoft Exchange Serveri kontot) või Avalda veebis.



Lynci koosolekute plaanimine
Rakendus Lync 2013 võimaldab teil koosolekul osalejatega silmast 
silma kohtuda, nii et te ei pea ise osalemiseks kuskile sõitma.

Ilmaga seotud plaanid
Saate heita pilgu oma kodulinna ja kuni nelja muu linna ilmateatele. 
Kui plaanite mõnd koosolekut linnast väljas, teate, mida kaasa pakkida.

Kiirpilk
Kui liigute hiirega üle soovitud 
koosoleku või kohtumise, 
kuvatakse selle üksikasjad.

Teiste inimeste kalendrite 
kuvamine
Saate kiiresti vaadata, millal 
oleks parim aeg teistega ühiseid 
koosolekuid plaanida.

Elektronpost pole veel kõik 
Suhtlemine on oluline, kuid seda on ka teie aeg. Rakenduses Outlook 2013 
on aja, inimeste ja tööülesannete haldamiseks uuendatud võimalused.



Meilisignatuuri loomine
 
Uue meilisignatuuri loomiseks tehke järgmist. 

1.  Valige Fail > Suvandid > Elektronpost. Klõpsake jaotises Sõnumite 
koostamine nuppu Signatuurid. 

2.  Klõpsake vahekaardil Meilisignatuur nuppu Uus ja siis tippige signatuuri jaoks 
soovitud nimi.

3.  Tippige väljale Signatuuri redigeerimine tekst, mille soovite signatuuri kaasata, 
ja kasutage selle vormindamiseks sisseehitatud tööriistu.

Signatuuri automaatne 
lisamine sõnumitesse
 
Signatuuri automaatseks lisamiseks uude meilisõnumisse tehke järgmist.

1.  Valige soovitud vaates Fail > Suvandid > Elektronpost. Klõpsake jaotises 
Sõnumite koostamine nuppu Signatuurid.

2.  Valige jaotises Vaikesignatuuri valimine signatuur, mille soovite jaotises Uued 
sõnumid lisada. Soovi korral saate jaotises Vastused/edasisaatmised valida 
mõne muu signatuuri. 

3.  Kui soovite signatuuri lisada uuele sõnumile käsitsi, klõpsake uue sõnumi akna 
vahekaardi Sõnum jaotises Kaasa nuppu Signatuur ja klõpsake soovitud 
signatuuri.

 
Kui olete signatuuri juba loonud, saate selle mõnest saadetud sõnumist kopeerida ja 
siia kleepida.


