
Outlook 2016
Tips og tricks

Tastaturgenveje og måder at spare tid med
din foretrukne app til mail og kalender

Gældende for Outlook 2016 til Windows



Tryk på disse taster:1

1. Få hurtig adgang til din indbakke

Har du lige startet din computer, og ønsker at se din Indbakke med det samme? Prøv dette

Skriv outlook, og tryk derefter på Enter.

Når Outlook starter, skal du trykke på disse taster for at oprette en ny meddelelse:

Tilføj modtagerne, et emne, og skriv derefter din meddelelse.
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3
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+ R

+ NCtrl

Går det fremad med præsentationen?

Hej! Tjekker bare, for at se om du har brug for hjælp til noget før mødet...

Troy Segal



2. Stop, med at lede efter vedhæftede filer

Har du for nyligt arbejdet på noget? Søg ikke efter det –  det kan sandsynligvis allerede findes 
under menuen vedhæftede filer.

Gem en fil i en app. Opret en ny 
meddelelse.

1 2 Klik på meddelelsen 
på båndet.

3

Klik Vedhæft fil4 Vælg en nyligt gemt fil på listen.5

+ NCtrl

Pakkeliste.docx



3. Hvor er feltet Bcc?

Skal du sende en mail til en gruppe af personer? Aktiver feltet Bcc, så de ikke kan se 
modtagerne. De kan heller ikke svare til alle. Sådan kan du få vist feltet Bcc.

Opret en ny 
meddelelse.

Klik på indstillinger 
på båndet.

Det var 
det!

1 2

Feltet Bcc vises.4

Klik på knappen Bcc.3

Bcc er sticky! Hvad betyder det? Det betyder, at når du får vist den første gang, bliver den vist 
fra det pågældende øjeblik og fremover. Hvis du deaktiverer det, – er det også sticky! Det 
forbliver deaktiveret, hvis du vælger dette.

+ NCtrl



4. Fjern forældede Autofuldførelsesadresser

Begynd at skrive et navn, og du får vist listen til Autofuldførelse.

Autofuldførelse af adresser er praktisk, - undtagen når de ikke er. Sådan kan du slette dem.

Vil du slette alle forslag til autofuldførelse? Du kan. Gå til Filer > Indstillinger > Mail. Rul 
ned til sektionen Send meddelelser. Klik derefter enten på knappen Tøm listen til 
autofuldførelse, eller fjern markeringen i Brug autofuldførelse for at deaktivere den.

Marlon Turman (marlon@contoso.com)

Mariana Landry (mariana@contoso.com)

Maggie Kahn (maggiek@contoso.com)

Matilda Donovan (matilda@contoso.com)

Maura Zimmerman (maura@contoso.com)

Millie Davidson (millie@contoso.com)

M|

Maggie Lawson (maggie@contoso.com)

Klik på X, for at fjerne adressen, i højre side.

Marlon Turman (marlon@contoso.com)

Mariana Landry (mariana@contoso.com)

Maggie Kahn (maggie@contoso.com)

Matilda Donovan (matilda@contoso.com)

Maura Zimmerman (maura@contoso.com)

Millie Davidson (millie@contoso.com)
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Maggie Lawson (maggie@contoso.com)



5. Lær hvornår du skal Slette, og hvornår du skal Arkivere

Knapperne Slet og Arkiv er ved siden af hinanden. Her er, hvornår du skal bruge den ene kontra 
den anden.

VSSlet Arkiv

Sådan fungerer det

Reducerer den postkassestørrelser?

Ved brug af knappen Slet, vil du med 
tiden reducere størrelsen af din 
overordnede postkasse, hvis du altså 
tømmer mappen Slettet post.

Den flytter meddelelser til...

Mappen Slettet Post, som du 
sandsynligvis tømmer fra tid til anden. 
I nogle tilfælde kan din IT-afdeling, 
tømme den for dig.

Hvorfor er det specielt

Det er den gode gamle Slet-knap! Kort 
sagt, den zapper meddelelsen væk, og 
den vil med tiden blive slettet permanent. 
(Ja, medmindre du annullerer eller 
gendanner den.)

Når du klikker på knappen Slet, 
skaffer du dig af med meddelelsen.

Sådan fungerer det

Hvorfor er det specielt

Det er en enkelt-klik metode til, at 
bevare en meddelelse. Du behøver ikke 
omhyggeligt at arkivere den i en mappe 
eller undermappe. Et enkelt klik eller tryk, 
arkiverer det til opbevaring.

Den flytter meddelelser til...

Mappen Arkiv. Dette er blot en anden 
mappe til at gemme meddelelser i.

Reducerer den postkassestørrelser?

Nej. Den beholder ting, den hverken 
fjerner dem eller formindsker 
postkassen på nogen måde.

Når du klikker på knappen arkiv, 
bevares meddelelsen.



5. Lær hvornår du skal Slette, og hvornår du skal Arkivere

Tryk på disse taster:1

6. Genveje til lynhurtig søgning

Skal du finde en persons meddelelse virkelig hurtigt? Så prøv disse hurtige genveje

Skriv Amy for at finde alle meddelelser, der indeholder ordet "Amy".3

+ ECtrl

Skriv følgende, for at finde mail fra Amy.4

Amy

Markøren springer automatisk til søgefeltet.2

|

fra:Amy

Skriv følgende, for at finde mail fra Amy, der blev modtaget denne uge.5

fra:Amy modtaget:denne uge

Skriv følgende, for at finde mail fra Amy, der indeholder vedhæftede filer.6

fra: Amy harvedhæftninger:ja



Bemærk ikke alle mailkonti, giver dig mulighed for at indstille automatiske svar. Se 
https://aka.ms/alternativeAutoReply -løsninger, hvis denne funktion ikke er tilgængelig for dig.

7. Konfigurer et autosvar til din ferie

Gå til Mail Klik på Filer.

Det var 
det!

1 2

Klik på denne 
indstilling.

4 Skriv din besked, og 
klik derefter på OK.

5

Klik Autosvar3

Kald det, hvad du vil: "Feriesvar", "Ikke til Stede" eller "Autosvar" – Sådan kan du konfigurere det, 
så folk ved, at du ikke er på kontoret.

Hej og tak for din mail. 
Jeg er ikke til stede før 2. 
januar.



8. Lav en meddelelse om til et møde

Har du en mailtråd, der tigger om at et møde bliver sat op? Sådan kan du sikre at det sker.

Åbn en meddelelse, der skal 
ændres til et møde.

1 Tryk på disse taster:2

Meddelelsen omdannes til en mødeindkaldelse med deltagere. Angiv dit Sted, 
Starttidspunkt og Sluttidspunkt. Klik på Send, og mødet er sat op.

3

Jeg forsøger at komme på, hvad vi skal gøre? 
Anne, hvad synes du? Mulighed 2? Jeffery? 
Tanker? Jeg er spli�et. Julian? Jeres mening? 
Jeg tænker der er fordele og ulemper ved 
hver...

Til Anne Gaines; Jeffery Groce; Julian Hargrave

SV: Beslutning?? + + RAltCtrl

robinpruitt@contoso.com

Vi har brug for en beslutning

Mødelokale 1000

Anne Gaines; Jeffery Groce; Julian Hargrave



9. Spring rundt i Outlook uden besvær

Nogle gange har du brug for at være i din kalender, og derefter hurtigt skifte tilbage til mail. 
Her er nogle genvejstaster, der kan hjælpe dig med at gøre det.

+ 1Ctrl + 2Ctrl

...fører dig til Mail ...fører dig til Kalender

+ 3Ctrl + 4Ctrl

...fører dig til Personer ...fører dig til Opgaver



10. Føj en personlig signatur til meddelelser

Vælg en mailkonto i højre side.4

Vis Signaturer...3

Signaturer kan være smarte eller meget almindelige. Uanset din stil så kan du oprette en sådan 
her:

Klik på Ny til 
venstre.

5

Vælg din signatur 
under Ny 
Meddelelse.

8Angiv et navn for
signaturen.

6 Skriv 
signaturteksten.

7

Opret en ny 
meddelelse.

1

+ NCtrl

Klik signatur2

robin@contoso.com

Arbejdssignatur|

robin@adatum.com
robin@contoso.com

Mail-konto

Robin Pruitt
Direktør
Contoso, Ltd.



11. Skift Outlook-farverne

Klik på indstillinger.

Det var 
det!

2

Vælg et andet tema.4 Klik på OK.5

Find Office-tema i 
højre side.

3

Når du installerer Outlook først, kan den have for høj lysstyrke for dig. Hvis du vil have 
forskellige dele af brugergrænsefladen i Outlook til at skille sig ud, kan du se her hvordan du 
vælger et andet farveskema.

Dette fungerer på tværs af alle dine Office-apps. Bemærk, at hvis du ændrer dit Office-tema, 
ændres alle dine Office-app-farver – fra Outlook, til Word, til Excel, og så videre.

Klik på Filer.1



12. Find din Outlook på internettet-adresse.

Klik på Info, og hvis din virksomhed har Outlook på 
internettet, vises den der.

Det var 
det!

2

Klik på linket, for at 
finde ud af.

3 Log på for at se, 
hvordan det ser ud.

4

Din virksomhed kan give dig Outlook på internettet. Det er en måde at kontrollere din 
arbejdsmail, når du ikke sidder ved dit skrivebord. Sådan kan du finde webadressen til det.

Klik på Filer.1

Kontoindstillinger
Rediger indstillinger for denne konto eller konfigurer flere 
forbindelser.

Få adgang til denne konto på internettet.
https://Outlook.o�ce365.com/OWA/...



Tak fordi du læste!

Hjalp denne e-bog dig? Lad os høre, hvad du synes.

Giv os feedback:

på http://aka.ms/outlooktips-ebook
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