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Σε αυτόν τον οδθγό 

Το Microsoft Outlook 2010 είναι πολφ διαφορετικό από το Outlook 2003. Για αυτό το λόγο ζχει δθμιουργθκεί αυτόσ ο οδθγόσ προκειμζνου να 

ελαχιςτοποιιςετε τθν καμπφλθ εκμάκθςθσ. Συνεχίςτε να διαβάηετε για να μάκετε τα βαςικά ςθμεία του νζου περιβάλλοντοσ εργαςίασ, να ανακαλφψετε τθ 

δωρεάν εκπαίδευςθ του Outlook 2010 και να βρείτε δυνατότθτεσ όπωσ ο "Βοθκόσ Εκτόσ Γραφείου", το παράκυρο διαλόγου "Επιλογζσ του Outlook" και ο 

"Οδθγόσ ειςαγωγισ και εξαγωγισ". 

Απόκρυψθ τθσ 

Κορδζλασ 

Χρειάηεςτε περιςςότερο χϊρο 
ςτθν οκόνθ ςασ; Επιλζξτε το 
εικονίδιο ι πιζςτε το ςυνδυαςμό 
πλικτρων Ctrl+F1 για τθν 
απόκρυψθ ι τθν εμφάνιςθ τθσ 
Κορδζλασ. 

Παράκυρο ατόμων 

Το Outlook Social Connector ςυνδζει το Out-
look με τα κοινωνικά ςασ δίκτυα. Από 
προεπιλογι, εμφανίηεται ελαχιςτοποιθμζνο 
ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ανάγνωςθσ. 

Καρτζλεσ Κορδζλασ 

Επιλζξτε οποιαδιποτε καρτζλα τθσ 

Κορδζλασ για να εμφανίςετε τα 

κουμπιά και τισ εντολζσ τθσ. 

Ομάδεσ Κορδζλασ 

Κάκε καρτζλα τθσ Κορδζλασ και κάκε ομάδα περιζχουν ζνα ςφνολο ςχετικϊν εντολϊν. Στθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, θ ομάδα Απάντθςθ περιζχει εντολζσ για τθν απάντθςθ ι τθν 

προϊκθςθ ενόσ επιλεγμζνου μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Προβολι Backstage 

Επιλζξτε τθν καρτζλα Αρχείο 
για να μεταβείτε ςτθν προβολι 
Backstage, όπου μπορείτε να 
τροποποιιςετε ρυκμίςεισ του 
λογαριαςμοφ, να ορίςετε 
αυτόματεσ απαντιςεισ και να 
διαχειριςτείτε κανόνεσ και 
ειδοποιιςεισ. 

Για να πραγματοποιιςετε 
ζξοδο από τθν προβολι Back-
stage, επιλζξτε οποιαδιποτε 
καρτζλα τθσ Κορδζλασ. 

Παράκυρο ανάγνωςθσ 

Εμφανίηει το κείμενο του 

επιλεγμζνου ςτοιχείου. 

Παρακφρου περιιγθςθσ 

Οι αγαπθμζνοι φάκελοι εμφανίηονται ςτο 
επάνω μζρουσ του παρακφρου εργαςιϊν. 
Η κεντρικι περιοχι εμφανίηει όλουσ τουσ 
ενεργοφσ φακζλουσ. Στο κάτω μζροσ του 
παρακφρου εργαςιϊν, κάντε κλικ ςε ζνα 
κουμπί για να επιλζξετε προβολι: 
Αλλθλογραφία, Ημερολόγιο, Επαφζσ 
κ.ο.κ. 

Σε κάκε προβολι, αλλάηουν οι καρτζλεσ 
τθσ Κορδζλασ εμφανίηοντασ τα κουμπιά 
και τισ εντολζσ που είναι κατάλλθλα για 
κάκε προβολι. 

Γραμμι εργαλείων γριγορθσ πρόςβαςθσ 

Οι εντολζσ που παρουςιάηονται εδϊ είναι πάντα εμφανείσ. Μπορείτε 

να προςκζςετε τισ αγαπθμζνεσ ςασ εντολζσ ςε αυτι τθ γραμμι 

εργαλείων. 

Γραμμι εκκρεμϊν 

εργαςιϊν 

Αυτι θ γραμμι με δυνατότθτα 
π ρ ο ς α ρ μ ο γ ι σ  μ ε γ ζ κ ο υ σ 
εμφανίηει τθν Επιςκόπθςθ 
θμερομθνιϊν, τισ ςυναντιςεισ 
ςασ και τθ λίςτα εργαςιϊν ςασ. 

© 2010 τθσ Microsoft Corporation. 

Με τθν επιφφλαξθ κάκε νόμιμου δικαιϊματοσ. 
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Ρϊσ να ξεκινιςετε με το Outlook 2010 

Εάν χρθςιμοποιείτε για καιρό το Microsoft Outlook 2003, ςίγουρα κα ζχετε 

απορίεσ για το ποφ κα βρείτε τισ εντολζσ του Outlook 2003 και τα κουμπιά 

γραμμισ εργαλείων του Outlook 2010. 

Ρολλοί δωρεάν πόροι είναι διακζςιμοι για να ςασ βοθκιςουν να μάκετε το 

Outlook 2010, όπωσ ςεμινάρια εκπαίδευςθσ και οδθγοί για μενοφ Κορδζλασ. 

Για να βρείτε αυτοφσ τουσ πόρουσ, κάντε κλικ ςτθν καρτζλα Αρχείο και, ςτθ 

ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο Βοικεια. Στθ ςυνζχεια, ςτθν περιοχι 

Υποςτιριξθ, κάντε κλικ ςτθν επιλογι Γριγορα αποτελζςματα. 

Ροφ είναι τα μενοφ και οι γραμμζσ  

εργαλείων μου; 

Στο Outlook 2010, μια μεγάλθ ηϊνθ εκτείνεται ςτο πάνω μζροσ του βαςικοφ 
παρακφρου του προγράμματοσ. Αυτι είναι θ Κορδζλα και αντικακιςτά τα 
παλιά μενοφ και τισ γραμμζσ εργαλείων. Κάκε καρτζλα τθσ Κορδζλασ ζχει 
διαφορετικά κουμπιά και εντολζσ που είναι οργανωμζνεσ ςε ομάδεσ τθσ 
Κορδζλασ. 

Πταν ανοίγετε το Outlook 2010, θ Κορδζλα εμφανίηει τθν Κεντρικι καρτζλα 
για τθν Αλλθλογραφία. Το πρϊτο πράγμα που κα δείτε ςτθν αριςτερι 
πλευρά τθσ καρτζλασ είναι θ ομάδα Δθμιουργία, με εντολζσ Δθμιουργία 
μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι Δθμιουργία ςτοιχείων (όπωσ, 
υνάντθςθ, φςκεψθ και Επαφι). 

Στθν ομάδα Απόκριςθ, κα βρείτε εντολζσ όπωσ Απάντθςθ, Απάντθςθ ςε 
όλουσ και Προϊκθςθ, κακϊσ και εντολζσ για απάντθςθ με προγραμματιςμό 
μιασ ςφςκεψθσ ι απάντθςθ με IM (Άμεςο μινυμα). 

Η Κορδζλα προςαρμόηει τθν εμφάνιςι τθσ, ανάλογα με το μζγεκοσ και τθν 
ανάλυςθ τθσ οκόνθσ του υπολογιςτι. Σε μικρότερεσ οκόνεσ, οριςμζνεσ 
ομάδεσ τθσ Κορδζλασ ενδζχεται να εμφανίηουν μόνο το όνομα τθσ ομάδασ 
και όχι τισ εντολζσ τθσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, απλά κάντε κλικ ςτο μικρό 
βζλοσ που υπάρχει ςτο κουμπί τθσ ομάδασ για να αποκαλφψετε τισ εντολζσ. 



Μετεγκατάςταςθ ςε Outlook 2010 
από Outlook 2003 

Microsoft® 

Εντολζσ όταν τισ χρειάηεςτε 

Αντί να προςπακεί να ςασ εμφανίςει όλθ τθν ϊρα όλεσ τισ διακζςιμεσ 

εντολζσ, το Outlook 2010 ςάσ εμφανίηει μόνο τισ εντολζσ που ςασ 

χρειάηονται ωσ απάντθςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ που κάνετε. 

Για παράδειγμα, όταν κάνετε κλικ ςτο ςτοιχείο 

Αλλθλογραφία ςτο παράκυρο περιιγθςθσ, κα δείτε τισ 

εντολζσ για να εργαςτείτε με τθν αλλθλογραφία επάνω ςτθν 

Κορδζλα. Μπορείτε να αποςτείλετε, να διαγράψετε ι να 

απαντιςετε ςε μθνφματα, να ςθμάνετε μθνφματα ωσ 

αναγνωςμζνα ι μθ αναγνωςμζνα ι να κατθγοριοποιιςετε ι να 

τοποκετιςετε ςθμαία  ςε μθνφματα για παρακολοφκθςθ. 

Για τθν αποςτολι νζου μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, κάντε κλικ 

ςτο ςτοιχείο Δθμιουργία μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ 

Κορδζλασ. Το παράκυρο που ανοίγει περιζχει τισ εντολζσ που κα χρειαςτείτε 

για τθ μορφοποίθςθ κειμζνου, τθν εφρεςθ ονόματοσ από το Βιβλίο 

διευκφνςεων, τθν επιςφναψθ αρχείων ι ςτοιχείων Outlook ςε μινυμα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι τθν προςκικθ θλεκτρονικισ υπογραφισ ςε 

μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Ομοίωσ, όταν κάνετε κλικ ςτο κουμπί Ημερολόγιο ςτο παράκυρο 

περιιγθςθσ, κα δείτε τισ εντολζσ για εργαςία με και κοινι χριςθ 

θμερολογίων, δθμιουργία ςυναντιςεων και τακτοποίθςθ θμερολογίου κατά 

θμζρα, εβδομάδα ι μινα. 

Για τον προγραμματιςμό ςφςκεψθσ, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο Δθμιουργία 

ςφςκεψθσ τθσ Κορδζλασ. Το παράκυρο που ανοίγει περιζχει εντολζσ 

ςυςκζψεων όπωσ Βοθκόσ προγραμματιςμοφ, Βιβλίο διευκφνςεων και 

επιλογζσ περιοδικότθτασ εάν κζλετε τθ ςφςκεψθ να είναι κακθμερινι, 

εβδομαδιαία, μθνιαία ι ετιςια. 

Μθν ανθςυχιςετε εάν δεν βλζπετε ςυνεχϊσ όλεσ τισ εντολζσ που ςασ 

χρειάηονται. Κάντε τα πρϊτα βιματα και οι εντολζσ που κα χρειαςτείτε κα 

είναι διακζςιμεσ. 
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Στοιχεία που ενδζχεται να αναηθτάτε 

Ανατρζξτε ςτον πίνακα που ακολουκεί για να εντοπίςετε οριςμζνεσ εντολζσ που ενδεχομζνωσ αναηθτάτε ςτο Outlook 2010. Ραρόλο που αυτι θ λίςτα δεν 

είναι ολοκλθρωμζνθ, είναι ζνα καλό ςθμείο για να ξεκινιςετε. Για μια πλιρθ λίςτα των εντολϊν του Outlook 2010, κάντε κλικ ςτθν καρτζλα Αρχείο, 

επιλζξτε Βοικεια, κάντε κλικ ςτθν επιλογι Γριγορα αποτελζςματα και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε Αλλθλεπιδραςτικό μενοφ οδθγϊν κορδζλασ. 

Για... Επιλζξτε Και μετά... 

Κοινι χριςθ θμερολογίων Ημερολόγιο 
Στθν καρτζλα Κεντρικι, ςτθν ομάδα Κοινι χριςθ, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο Ημερολόγιο 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, Κοινι χριςθ θμερολογίου (απαιτεί λογαριαςμό Microsoft 
Exchange Server) ι Δθμοςίευςθ ςτο διαδίκτυο. 

Ρροβολι ςυνθμμζνων ςτο Outlook χωρίσ άνοιγμά 
τουσ ςε ξεχωριςτό παράκυρο 

Αλλθλογραφία 

Ρρϊτα, ενεργοποιιςτε το παράκυρο ανάγνωςθσ, εάν αυτό δεν είναι ορατό. Για να το κάνετε, 
κάντε κλικ ςτθν καρτζλα Προβολι και ςτθν ομάδα Διάταξθ, κάντε κλικ ςτο βζλοσ ςτο παράκυρο 
ανάγνωςθσ για να επιλζξετε ποφ να εμφανίηεται το παράκυρο. Ζπειτα, για να δείτε το 
ςυνθμμζνο αρχείο, κάντε κλικ ςτο εικονίδιο του ςυνθμμζνου αρχείου ςτο παράκυρο ανάγνωςθσ 
για προεπιςκόπθςθ του αρχείου. Ρρζπει να προβάλετε ςε προεπιςκόπθςθ ι να ανοίγετε 
ςυνθμμζνα μόνο από αξιόπιςτεσ προελεφςεισ. 

Αυτόματθ απάντθςθ ςε μθνφματα 
(Βοθκόσ Εκτόσ Γραφείου) 

Αλλθλογραφία, Ημερολόγιο, 
Επαφζσ, κ.ο.κ. 

Επιλζξτε τθν καρτζλα Αρχείο, κάντε κλικ ςτθν επιλογι Αυτόματεσ απαντιςεισ, επιλζξτε Να 
αποςτζλλονται αυτόματεσ απαντιςεισ, δθμιουργείςτε το μινυμά ςασ και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε 
τισ επιλογζσ που κζλετε. (Απαιτείται λογαριαςμόσ Microsoft Exchange Server.) 

Ανάκλθςθ μθνφματοσ Αλλθλογραφία 

Στο παράκυρο περιιγθςθσ, κάντε κλικ ςτθν επιλογι Απεςταλμζνα και, ςτθ ςυνζχεια, ανοίξτε το 
μινυμα που κζλετε να ανακαλζςετε. Στθν καρτζλα Μινυμα, ςτθν ομάδα Μετακίνθςθ, κάντε 
κλικ ςτο ςτοιχείο Ενζργειεσ, και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε Ανάκλθςθ του μθνφματοσ. Μπορείτε να 
διαγράψετε το απεςταλμζνο μινυμα και, εάν κζλετε, να το αντικαταςτιςετε με ζνα καινοφργιο. 
(Απαιτείται λογαριαςμόσ Microsoft Exchange Server.) 

Εφρεςθ ςτοιχείων με τθν Άμεςθ αναηιτθςθ 
Αλλθλογραφία, Ημερολόγιο, 

Επαφζσ ι οπουδιποτε 
κζλετε να κάνετε αναηιτθςθ 

Στο παράκυρο περιιγθςθσ, επιλζξτε το φάκελο ςτον οποίο κζλετε να πραγματοποιιςετε 
αναηιτθςθ. Στο πλαίςιο Αναηιτθςθ πλθκτρολογιςτε το κείμενο προσ αναηιτθςθ. Μπορείτε να 
επιλζξετε κριτιρια αναηιτθςθσ ςτθν ομάδα Περιοριςμόσ τθσ καρτζλασ Εργαλεία αναηιτθςθσ. 
Διευρφνετε τθν αναηιτθςι ςασ κάνοντασ κλικ ςτο ςτοιχείο Όλα τα ςτοιχεία αλλθλογραφίασ 
ςτθν ομάδα Εφροσ ςτθν καρτζλα Εργαλεία αναηιτθςθσ. 

Αλλαγι ρυκμίςεων λογαριαςμοφ 
Αλλθλογραφία, Ημερολόγιο, 

Επαφζσ, κ.ο.κ. 
Επιλζξτε τθν καρτζλα Αρχείο, κάντε κλικ ςτθν επιλογι Πλθροφορίεσ και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε 
Ρυκμίςεισ λογαριαςμοφ. 
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Ροφ είναι θ Ρροεπιςκόπθςθ εκτφπωςθσ; 

Στο Outlook 2010, αναηθτιςτε τθν Ρροεπιςκόπθςθ εκτφπωςθσ ςτθν προβολι 

Backstage. 

Επιλζξτε τθν καρτζλα Αρχείο και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο 

Εκτφπωςθ. Η δεξιά πλευρά του παρακφρου δείχνει μια προεπιςκόπθςθ του 

πϊσ κα φαίνεται το επιλεγμζνο ςτοιχείο όταν εκτυπωκεί. 

Τι απζγινε το παράκυρο διαλόγου  

Εργαλεία | Επιλογζσ; 

Ψάχνετε για τισ ρυκμίςεισ προγράμματοσ που ςασ επζτρεπαν να ελζγχετε 

πράγματα όπωσ το εάν το Outlook ελζγχει αυτόματα τθν ορκογραφία πριν 

τθν αποςτολι, εάν υπάρχει ιχοσ όταν ζρχεται ζνα νζο μινυμα ι εάν το 

εξερχόμενο μινυμα είναι ςε μορφι HTML, εμπλουτιςμζνου κειμζνου ι 

απλοφ κειμζνου; 

Επιλζξτε τθν καρτζλα Αρχείο και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο 

Επιλογζσ. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το παράκυρο διαλόγου Επιλογζσ του 

Outlook, όπου μπορείτε να προςαρμόςετε τισ προτιμιςεισ ςασ ςτο Outlook. 

Κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο Επιλογζσ εκτφπωςθσ για να ανοίξετε το παράκυρο 

διαλόγου Εκτφπωςθ, όπου μπορείτε να πραγματοποιιςετε επιλογζσ 

ςχετικζσ με τθν εκτφπωςθ. Οριςμζνεσ ρυκμίςεισ του παρακφρου διαλόγου Επιλογζσ του Outlook 

ιςχφουν μόνο ςτο Outlook. Αλλά οριςμζνεσ προτιμιςεισ (για παράδειγμα, ο 

ςυνδυαςμόσ χρωμάτων) κα εφαρμοςτοφν ςε όλα τα προγράμματα του 

Microsoft Office 2010 που ζχετε εγκατεςτθμζνα. 
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Ροφ είναι ο Βοθκόσ Εκτόσ Γραφείου; 

Στο Outlook 2010, ο Βοθκόσ Εκτόσ Γραφείου ζχει νζο όνομα και κζςθ. Τϊρα 

μπορείτε να τον βρείτε ςτθν προβολι Backstage. Επιλζξτε Αρχείο, κάντε κλικ 

ςτθν επιλογι Πλθροφορίεσ και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε Αυτόματεσ 

απαντιςεισ. 

Στο παράκυρο διαλόγου Αυτόματεσ απαντιςεισ, ενεργοποιιςτε τθν επιλογι 

Να αποςτζλλονται αυτόματεσ απαντιςεισ και, ζπειτα, δθμιουργείςτε τισ 

απαντιςεισ που κζλετε να ςτζλνει το Outlook από μζρουσ ςασ όταν δεν είςτε 

ςτον υπολογιςτι ι δεν είςτε διακζςιμοσ. 

θμείωςθ Η δυνατότθτα αυτι απαιτεί λογαριαςμό Microsoft Exchange 

Server. 

Τι απζγινε θ Ειςαγωγι και θ Εξαγωγι; 

Στο Outlook 2010, μπορείτε ακόμα να κάνετε ειςαγωγι και εξαγωγι 

ςτοιχείων. Για παράδειγμα, μπορείτε να εξαγάγετε ζνα αρχείο .pst 

(Ρροςωπικοί φάκελοι) από το Outlook ι να ειςαγάγετε ζνα αρχείο .ics 

(iCalendar) ςτο θμερολόγιο του Outlook. 

Στο κυρίωσ παράκυρο του προγράμματοσ, επιλζξτε Αρχείο, κάντε κλικ ςτθν 

επιλογι Άνοιγμα και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε Ειςαγωγι για να ανοίξετε τον 

Οδθγό ειςαγωγισ και εξαγωγισ. Ππωσ ακριβϊσ ςτο Outlook 2003, 

ακολουκιςτε τα βιματα ςτον οδθγό για τθν ειςαγωγι ι για τθν εξαγωγι 

πλθροφοριϊν. 
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Δθμιουργία υπογραφισ μθνφματοσ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

Ξεκινιςτε ανοίγοντασ ζνα νζο μινυμα. Στθν 
καρτζλα Μινυμα, ςτθν ομάδα υμπερίλθψθ, 
κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο Υπογραφι και, ςτθ 
ςυνζχεια, επιλζξτε Υπογραφζσ. 

Στθν καρτζλα Υπογραφι θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου, κάντε κλικ ςτθν επιλογι 

Δθμιουργία. Ρλθκτρολογιςτε ζνα όνομα για τθν υπογραφι και, ςτθ 
ςυνζχεια, επιλζξτε OK. Στο πλαίςιο Επεξεργαςία υπογραφισ, 
πλθκτρολογιςτε το κείμενο που κζλετε να ςυμπεριλάβετε ςτθν υπογραφι. 

Για να μορφοποιιςετε τθν υπογραφι, επιλζξτε τθν και, ςτθ ςυνζχεια, 
χρθςιμοποιείςτε τα κουμπιά ςτυλ και τα κουμπιά μορφοποίθςθσ για να 
εφαρμόςετε τισ επιλογζσ που κζλετε. Για να προςκζςετε ςτοιχεία 
διαφορετικά από κείμενο, κάντε κλικ ςτο ςθμείο όπου κζλετε να εμφανίηεται 
το ςτοιχείο και, ςτθ ςυνζχεια, κάντε οποιοδιποτε από τα εξισ: 

Κάντε κλικ ςτθν επιλογι Επαγγελματικι κάρτα, επιλζξτε το όνομά ςασ 
ςτθ λίςτα Καταχωρικθκε ωσ και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε OK. 

Κάντε κλικ ςτθν επιλογι Εικόνα, μεταβείτε ςε μια εικόνα για να τθν 
επιλζξετε και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε OK. 

Κάντε κλικ ςτθν επιλογι Ειςαγωγι υπερ-ςφνδεςθσ, ειςαγάγετε μια υπερ
-ςφνδεςθ ςτο πλαίςιο Διεφκυνςθ και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε OK. 

Επιλζξτε OK για να ολοκλθρϊςετε τθ δθμιουργία ι τθν τροποποίθςθ τθσ 
υπογραφισ. 

θμείωςθ Η υπογραφι που μόλισ δθμιουργιςατε ι τροποποιιςατε δεν 
εμφανίηεται αυτόματα ςτο μινυμα που είναι ανοικτό τθ ςυγκεκριμζνθ 
ςτιγμι. Ρρζπει να ειςαχκεί ςτο μινυμα με μθ αυτόματο τρόπο. 

Ρροςκικθ υπογραφισ ςε νζα μθνφματα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

Για να προςκζτετε αυτόματα μια υπογραφι ςτα μθνφματα, κάντε τα εξισ: 

Στθν καρτζλα Μινυμα, ςτθν ομάδα υμπερίλθψθ, κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο 
Υπογραφι και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε Υπογραφζσ. 

Στο μενοφ Επιλογι προεπιλεγμζνθσ υπογραφισ ςτθ λίςτα Λογαριαςμόσ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, κάντε κλικ ςε ζνα λογαριαςμό θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου με τον οποίο κζλετε να ςυςχετίςετε τθν υπογραφι. Στθ λίςτα 
Νζα μθνφματα, επιλζξτε τθν υπογραφι που κζλετε να ςυμπεριλάβετε. Εάν 
κζλετε θ υπογραφι να ςυμπεριλαμβάνεται όποτε απαντάτε ι προωκείτε 
μθνφματα, ςτθ λίςτα Απαντιςεισ/προωκιςεισ, επιλζξτε τθν υπογραφι. 
Εναλλακτικά, επιλζξτε (καμία). 

Για τθ μθ αυτόματθ προςκικθ υπογραφισ ςε νζο μινυμα, κάντε το εξισ: 

Σε ζνα νζο μινυμα, ςτθν καρτζλα Μινυμα, ςτθν ομάδα υμπερίλθψθ, 
κάντε κλικ ςτο ςτοιχείο Υπογραφι και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε τθν 
υπογραφι που επικυμείτε. 

υμβουλι Για να καταργιςετε μια υπογραφι από ζνα τρζχον ανοικτό 
μινυμα, επιλζξτε τθν υπογραφι από το κυρίωσ κείμενο και, ςτθ ςυνζχεια, 
πιζςτε Delete. 



Μετεγκατάςταςθ ςε Outlook 2010 
από Outlook 2003 

Microsoft® 

Ειςαγωγι των ςυμβουλϊν πλικτρου 

ςυντόμευςθσ 

Το Outlook 2010 παρζχει ςυντομεφςεισ για τθν Κορδζλα, που ονομάηονται 
ςυμβουλζσ πλικτρου ςυντόμευςθσ, για να μπορείτε να εκτελείτε ενζργειεσ 
χωρίσ να χρθςιμοποιείτε το ποντίκι ςασ. 

Ρροςαρμογι του παρακφρου διαλόγου του 

προγράμματοσ του Outlook 

Διαφορετικά άτομα μποροφν να ζχουν διαφορετικζσ προτιμιςεισ ςχετικά με 

το εάν κζλουν να εμφανίηονται τα διάφορα μζρθ του περιβάλλοντοσ 

εργαςίασ του Outlook 2010, όπωσ το Ραράκυρο περιιγθςθσ, το Ραράκυρο 

ανάγνωςθσ, θ Γραμμι εκκρεμϊν εργαςιϊν ι το Ραράκυρο ατόμων. 

Για να εμφανιςτοφν οι ςυμβουλζσ πλικτρου ςυντόμευςθσ ςτθν Κορδζλα, 
πιζςτε το πλικτρο Alt. 

Στθ ςυνζχεια, για να μεταβείτε ςε μια καρτζλα τθσ Κορδζλασ 
χρθςιμοποιϊντασ το πλθκτρολόγιό ςασ, πιζςτε το πλικτρο με το γράμμα που 
εμφανίηεται κάτω από τθ ςυγκεκριμζνθ καρτζλα. Στο παράδειγμα που 
εμφανίηεται προθγουμζνωσ, κα πιζηατε "A" για να ανοίξετε τθν καρτζλα 
Αρχείο, "Κ" για να ανοίξετε τθν καρτζλα Κεντρικι, "Ρ" για να ανοίξετε τθν 
καρτζλα Αποςτολι/Λιψθ κ.ο.κ. 

Μόλισ πραγματοποιιςετε εναλλαγι ςε μια καρτζλα τθσ Κορδζλασ με αυτόν 
τον τρόπο, όλεσ οι διακζςιμεσ ςυμβουλζσ πλικτρου ςυντόμευςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ καρτζλασ εμφανίηονται ςτθν οκόνθ. Μπορείτε, λοιπόν, να 
ολοκλθρϊςετε τθν ακολουκία πιζηοντασ τα τελευταία πλικτρα τθσ εντολισ 
που κζλετε να χρθςιμοποιιςετε. 

Για να επιςτρζψετε ζνα προθγοφμενο επίπεδο ςτθν ακολουκία, πιζςτε το 
πλικτρο Esc. Επαναλαμβάνοντασ αυτιν τθν ενζργεια πολλζσ φορζσ ςτθ 
ςειρά θ λειτουργία ςυμβουλϊν πλικτρου ςυντόμευςθσ ακυρϊνεται. 

υμβουλι   Οι ςυντομεφςεισ πλθκτρολογίου του Outlook 2003 
εξακολουκοφν να είναι διακζςιμεσ ςτο Outlook 2010. Εάν γνωρίηετε μια 
ακολουκία ςυντομεφςεων, προχωριςτε ςτθν πλθκτρολόγθςι τθσ. Για 
παράδειγμα, ο ςυνδυαςμόσ Ctrl+C εξακολουκεί να αντιγράφει τισ 
επιλεγμζνεσ πλθροφορίεσ ςτο Ρρόχειρο και ο ςυνδυαςμόσ Ctrl+R ανοίγει ζνα 
μινυμα για να το απαντιςετε. 

Για τθν εμφάνιςθ ι τθν απόκρυψθ αυτϊν των προαιρετικϊν τμθμάτων του 

περιβάλλοντοσ εργαςίασ, κάντε κλικ ςτο κουμπί Αλλθλογραφία που 

βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου περιιγθςθσ και, ςτθ ςυνζχεια, 

επιλζξτε τθν καρτζλα Προβολι τθσ Κορδζλασ. 

Στθν ομάδα Διάταξθ και τθν ομάδα Παράκυρο ατόμων, κάντε κλικ ςτο 

κουμπί Παράκυρο περιιγθςθσ, Παράκυρο ανάγνωςθσ, Γραμμι εκκρεμϊν 

εργαςιϊν ι Παράκυρο ατόμων και, ςτθ ςυνζχεια, ορίςτε τισ επιλογζσ 

εμφάνιςθσ που κζλετε. 


