
Outlook 2016 για Mac
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 
Αυτή η νέα έκδοση του Outlook έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον Mac σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να μάθετε τα βασικά.

Γρήγορη πρόσβαση σε εργαλεία και εντολές
Δείτε τι μπορεί να κάνει το Outlook 2016 για Mac 
κάνοντας κλικ στις καρτέλες της κορδέλας και 
εξερευνώντας τα νέα και τα γνώριμα εργαλεία.

Εμφάνιση ή απόκρυψη της 
κορδέλας
Χρειάζεστε περισσότερο χώρο 
στην οθόνη σας; Κάντε κλικ στο 
βέλος για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε την κορδέλα.

Γραμμή εργαλείων γρήγορης 
πρόσβασης
Οι δημοφιλείς εντολές βρίσκονται 
άμεσα στη διάθεσή σας.

Έλεγχος για νέα μηνύματα
Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποστολή/Παραλαβή" 
για άμεση ανανέωση του φακέλου αλληλογραφίας 
που είναι επιλεγμένος τη συγκεκριμένη στιγμή.

Αναζήτηση στα Εισερχόμενα ή στους φακέλους 
αλληλογραφίας σας
Αρχίστε να πληκτρολογείτε στο πλαίσιο αναζήτησης 
για να βρείτε αμέσως αυτό που ψάχνετε.

Περιήγηση στους φακέλους 
αλληλογραφίας σας
Κάντε κλικ σε έναν φάκελο για 
να εμφανίσετε τα περιεχόμενά 
του. Για να ενεργοποιήσετε  
ή να απενεργοποιήσετε αυτό 
το παράθυρο, κάντε κλικ στην 
επιλογή Προβολή > Παράθυρο 
φακέλου.

Αλλαγή προβολής με ένα 
κλικ
Το Outlook είναι πέντε 
εφαρμογές σε μία.  
Οι εντολές της κορδέλας θα 
ενημερώνονται ανάλογα με 
την προβολή που επιλέγετε.

Προβολή της κατάστασης 
σύνδεσης
Το Outlook εμφανίζει συνεχώς εδώ 
την κατάσταση συγχρονισμού του 
φακέλου σας και την κατάσταση 
σύνδεσης του διακομιστή.

Διαβάστε πιο γρήγορα τα 
μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου
Αγκυρώστε το παράθυρο 
ανάγνωσης στο πλάι ή στο κάτω 
μέρος για να προβάλετε τα 
μηνύματα στο σημείο που θέλετε.



Outlook 2016 για Mac
Ρύθμιση του λογαριασμού σας
Μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Outlook μόλις εισαγάγετε τις 
πληροφορίες του λογαριασμού σας. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα 
Εργαλεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λογαριασμοί. Πραγματοποιήστε είσοδο με 
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προτιμάτε ή χρησιμοποιήστε τις 
πληροφορίες λογαριασμού που παρέχονται από τον οργανισμό ή το σχολείο σας.

Δημιουργία νέων στοιχείων
Στην προβολή Αλληλογραφία, στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή 
Νέο μήνυμα για να συντάξετε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάντε 
κλικ στην επιλογή Νέα στοιχεία και επιλέξτε τον τύπο του στοιχείου που θέλετε να 
δημιουργήσετε.

Οργάνωση αλληλογραφίας με κανόνες
Εάν λαμβάνετε τακτικά μεγάλους όγκους μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
από διάφορες προελεύσεις, μπορείτε να ορίσετε κανόνες οι οποίοι ταξινομούν 
αυτόματα τα μηνύματα σε φακέλους αλληλογραφίας που έχετε δημιουργήσει. 
Ξεκινήστε κάνοντας κλικ στην καρτέλα Οργάνωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε 
Κανόνες > Δημιουργία κανόνα.

Εναλλαγή προβολών
Το Outlook δεν είναι μόνο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στο κάτω μέρος του 
παραθύρου της εφαρμογής, μπορείτε να κάνετε εύκολα εναλλαγή των προβολών 
Αλληλογραφία, Ημερολόγιο, Άτομα, Εργασίες και Σημειώσεις για να διαχειρίζεστε 
όλες τις πτυχές της δραστήριας ζωής σας. 

Οι εντολές στην κορδέλα θα αλλάζουν ανάλογα με την προβολή που έχετε επιλέξει, 
όπως και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης του Outlook 
στο κάτω μέρος του παραθύρου της εφαρμογής.
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Το Outlook δεν είναι μόνο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
Mεταβείτε στην προβολή Ημερολογίου για να διαχειριστείτε όλες τις πτυχές της δραστήριας ζωής σας.

Εύχρηστα εργαλεία και εντολές Ημερολογίου
Στην προβολή Ημερολογίου, η κορδέλα εμφανίζει 
όλα όσα χρειάζεστε για να διαχειρίζεστε κάθε ημέρα, 
εβδομάδα, μήνα και έτος.

Θέλετε λιακάδα;
Ρίξτε μια ματιά στην 
πρόβλεψη καιρού για να 
βεβαιωθείτε ότι θα είναι καλός 
την ημέρα της σύσκεψης ή του 
συμβάντος σας.

Αλλαγή της προβολής σας 
Κάντε κλικ για να δείτε πόσο 
απασχολημένοι είστε κάθε 
ημέρα, εβδομάδα και μήνα.

Αναζήτηση ατόμων πριν από τον προγραμματισμό
Πληκτρολογήστε ένα όνομα και κάντε αναζήτηση για 
να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας κάποιου 
ατόμου πριν δημιουργήσετε μια σύσκεψη.

Αναζήτηση για συσκέψεις και συναντήσεις
Αρχίστε να πληκτρολογείτε στο πλαίσιο 
αναζήτησης για να βρείτε αμέσως αυτό που 
ψάχνετε.

Δημιουργία νέων στοιχείων 
επιτόπου
Κρατήστε πατημένο το 
πλήκτρο Control ενώ κάνετε 
κλικ σε οποιοδήποτε σημείο 
στο ημερολόγιό σας για 
να δημιουργήσετε ένα νέο 
στοιχείο.

Περιήγηση στο πρόγραμμά σας
Ανεξάρτητα από το αν βλέπετε 
την τρέχουσα ημέρα, εβδομάδα 
ή μήνα, κάντε κλικ στα κουμπιά 
"Προηγούμενο", "Σήμερα" ή 
"Επόμενο" για να αλλάξετε την 
τρέχουσα προβολή.

Μην χάνετε το δάσος για το δέντρο
Μήπως η προβολή σας είναι γεμάτη 
συμβάντα; Επιλέξτε εύκολα ποια 
στοιχεία θέλετε να βλέπετε οποιαδήποτε 
στιγμή. Οι κατηγορίες μπορούν 
να προσαρμοστούν στην καρτέλα 
"Οργάνωση" στην κορδέλα.
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Λήψη άλλων Οδηγών γρήγορης 
εκκίνησης
Το Outlook είναι μία μόνο από τις εφαρμογές νέας σχεδίασης στο νέο Office 2016 για 
Mac. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://aka.ms/office-mac-guides για να κάνετε 
λήψη των δωρεάν Οδηγών γρήγορης εκκίνησης για τις νέες εκδόσεις του Word, του 
Excel, του PowerPoint και του OneNote για Mac. 

Εάν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση σχετικά με τους οδηγούς μας, υποβάλετε τα 
σχόλιά σας στο κάτω μέρος της σελίδας λήψης. Σας ευχαριστούμε!

Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Σας αρέσει το Outlook για Mac; Έχετε κάποια ιδέα για τη βελτίωσή του; Κάντε κλικ 
στο εικονίδιο γελαστού προσώπου στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου της 
εφαρμογής για να στείλετε τα σχόλιά σας απευθείας στην ομάδα ανάπτυξης του 
Outlook.

Λήψη βοήθειας για το Outlook
Στη γραμμή μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια για να πραγματοποιήσετε 
αναζήτηση για τις δυνατότητες και τις εντολές του Outlook για τις οποίες χρειάζεστε 
βοήθεια ή κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια για το Outlook για να περιηγηθείτε σε 
δημοφιλές περιεχόμενο. Για να μας πείτε εάν οι πληροφορίες που παρέχουμε σας 
φάνηκαν χρήσιμες, χρησιμοποιήστε τη φόρμα σχολίων στο κάτω μέρος καθενός από 
τα άρθρα της Βοήθειας.

Ορίστε τις προτιμήσεις σας
Κάτι δεν έχει το αποτέλεσμα που περιμένατε; Είναι εύκολο να αλλάξετε και να 
προσαρμόσετε τις επιλογές οποιαδήποτε στιγμή. Στο μενού του Outlook, κάντε κλικ 
στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το Outlook όπως θέλετε.


