
Levelezés a böngészőben

Rövid útmutató az első lépésekhez

Mappák használata

Új mappák létrehozásával

projektek, személyek és

tevékenységek alapján követheti

az üzeneteket.

Nézetváltás

Egyetlen kattintással a naptárra, 

a személyekre vagy

a webhelyekre léphet.Üzenetek szűrése

Megkeresheti az olvasatlan üzeneteket, 

a közvetlenül Önnek küldött üzeneteket és

a megjelölt üzeneteket. A rendezési lehetőséggel

dátum, feladó, címzett, tárgy, jelölés és egyéb

attribútumok alapján rendezheti

az üzeneteket.

Válaszlépés az üzenetekre

Válaszolhat, üzenetet továbbíthat

vagy csevegőüzenetet küldhet

a feladónak közvetlenül a betekintő

ablaktáblából.

Az Outlook Web App 

megnyitása

E-mailjeit megnyithatja az

Outlook elemre kattintva.



Új üzenet létrehozása
Új üzenet létrehozásához kattintson

az Új levél elemre.

1. Kattintson az Outlook elemre az Office 

365 képernyőjén, és válassza az Új levél

parancsot. 

2. Az üzenetben írja be a címzetteket, 

a tárgyat, majd az üzenet szövegét. 

3. Kattintson a Küldés elemre.

Aláírás létrehozása és felvétele
Létrehozhat egy aláírást, majd megadhatja, hogy a rendszer automatikusan felvegye

az összes üzenetbe, vagy létrehozhat egy üzenetet, és elhelyezheti az aláírást

az egyes üzenetekben. 

Aláírás létrehozása

1. Az Outlook, a Naptár vagy a Személyek nézetben kattintson a Beállítások > 

Lehetőségek > Beállítások > Levél fülre. Létrehozhat egy új aláírást, vagy

módosíthat egy korábban létrehozottat. Ha az aláírást az összes ezután küldendő

levélben el szeretné helyezni, jelölje be az Aláírás automatikus hozzáadása

a kimenő üzenetekhez jelölőnégyzetet.

Üzenet aláírása

1. Az e-mail üzenetben az ablak tetején kattintson a Beszúrás > Aláírás parancsra.

Fájl, kép vagy aláírás csatolása
Az Outlook Web Appból csatolt fájlokat, beágyazott képeket vagy aláírásokat küldhet

az üzenetekkel együtt.

Fájl vagy más típusú elem csatolása

• Az e-mail üzenetben kattintson a Beszúrás elemre, és fájl csatolásához válassza

a Melléklet, kép beágyazásához a Kép parancsot, majd a Fájlkezelőben tallózással

keresse meg és jelölje ki a kívánt fájlt vagy képet.

• Aláírás felvételéhez kattintson az Aláírás parancsra.

Az első lépések a levelezés böngészőbeli 

használatában
Jelentkezzen be szervezete Office 365-portálján keresztül, és a navigációs sávon 

kattintson az Outlook elemre.



A szöveg formátumának módosítása

Az üzenetszöveg betűtípusának, betűméretének, színének és formázásának 

módosításához használja az üzenet formázási menüszalagját. 

Az üzenetbeállítások megadása
Az új üzenet tetején a beállítási ikonra kattintva közölheti a címzettekkel, hogy üzenete

a szokásosnál magasabb vagy alacsonyabb prioritású, engedélyeket állíthat be, vagy

megjelenítheti az általában nem látható mezőket (például a titkos másolat vagy

a feladó mezőjét).

• A fontosság beállításához az e-mail üzenetben a Fontosság beállítása menüből

válassza a Magas vagy az Alacsony parancsot, és küldje el az üzenetet.

• Az üzenetbeállítások megjelenítéséhez (például az olvasási és a kézbesítési

visszaigazolás beállításához) kattintson az Üzenetbeállítások megjelenítése

parancsra.

Hivatkozás hozzáadása

Hivatkozás hozzáadása

1. Írja be az üzenetbe a hivatkozásként használni kívánt szöveget.

2. Kattintson a lefelé mutató sávnyílra a szövegformázási 

menüszalagon.

3. Jelölje be a Hivatkozás ikon melletti jelölőnégyzetet.

4. Írja be a hivatkozás URL-címét, és kattintson az OK gombra. 

Tipp: A formázási beállítások bármelyikét elhelyezheti a formázási 

menüszalagon, ha bejelöli a jelölőnégyzetét.



A megjelenítési beállítások megadása

Az e-mailek megjelenésének gyors beállításához kattintson a Beállítások > 

Megjelenítési beállítások parancsra. A Megjelenítési beállítások panelen

kiválaszthatja az elrendezést, megadhatja, hogy látható legyen-e a szöveg

előnézete, hogyan jelenjenek meg a témák, és hogy miként működjön

a betekintő ablaktábla.

A levelezési beállítások megadása
A Beállítások > Lehetőségek > Beállítások > Levél lapon beállíthatja az

alapértelmezett aláírást, hogy mi történjen, ha új üzenet érkezik, vagy hogy miként

dolgozza fel a rendszer az olvasási visszaigazolásokat.


