
Outlook 2016
Съвети и трикове
Клавишни комбинации и начини за пестене 
на време за вашето предпочитано 
приложение за имейл и календар

Отнася се за Outlook 2016 за Windows



Натиснете тези клавиши:1

1. Бърз достъп до вашата папка "Входящи"

Току-що сте го стартирали на своя компютър и искате да видите веднага папката си 
"Входящи"? Опитайте това.

Въведете outlook и след това натиснете клавиша Enter.

Когато Outlook се стартира, натиснете тези клавиши, за да създадете 
ново имейл съобщение:

Добавете своите получатели, тема и след това напишете съобщението си.
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Как върви презентацията?

Здравейте, просто проверявам дали имате нужда от помощ 
преди събранието...

Веселин Илиев



2. Край на търсенето на прикачени файлове

Наскоро сте работили по нещо? Не го търсете – вероятно вече в менюто за 
прикачване на файл.

Записване на файл 
в произволно 
приложение.

Създайте ново 
съобщение.1 2 На лентата 

щракнете върху 
"Съобщение".

3

Щракнете върху 
"Прикачване на 
файл".

4 Изберете последно записан файл от списъка.5

+ NCtrl

Опаковъчен лист.docx



3. Къде е полето "Ск"?

Изпращате имейл до група от хора? Включете полето "Ск", така че те да не могат да виждат 
получателите. Нито пък да могат да отговарят до всички. Ето как да покажете полето "Ск".

Създайте ново 
съобщение.

На лентата 
щракнете върху 
"Опции".

Готово!

1 2

Полето "Ск" се показва4

Щракнете върху 
бутона "Ск".3

Няма отърване от "Ск"! Какво означава това? Това означава, че след като го покажете за 
първи път, от този момент нататък, то винаги ще се показва. Ако го изключите – пак няма 
отърване! Ще остане изключено в този случай.

+ NCtrl



4. Премахване на остарели адреси за 
автоматично довършване

Започнете да въвеждате име и ще видите списъка за автодовършване.

Адресите за автоматичното довършване са удобство – освен когато не са. 
Ето как да ги изтриете.

Искате да изтриете всички предложения за автодовършване? Можете. Отидете на 
"Файл > Опции > Поща". Превъртете надолу до секцията "Изпращане на съобщения". 
След това или щракнете върху бутона "Изпразни списъка за автоматично довършване", 
или премахнете отметката от "Използване на автодовършване", за да го изключите.

Бранимира Тасева (Branimira@contoso.com)

Благородна Стоянова (Blagorodna@contoso.com)

Боряна Боянова (Boryanab@contoso.com)

Бойка Софиянска (Boyka@contoso.com)

Богдана Стефанова (Bogdana@contoso.com)

Биляна Иванова (Bilyana@contoso.com)

Б|

Богдана Стефанова (bogdana@contoso.com)

Вдясно щракнете върху X, за да премахнете адреса.

Бранимира Тасева (Branimira@contoso.com)

Благородна Стоянова (Blagorodna@contoso.com)

Боряна Боянова (Boryana@contoso.com)

Бойка Софиянска (Boyka@contoso.com)

Богдана Стефанова (Bogdana@contoso.com)

Биляна Иванова (Bilyana@contoso.com)

Б|

Богдана Стефанова (bogdana@contoso.com)



5. Разберете кога да изтривате 
и кога да архивирате

Бутоните "Изтрий" и "Архив" са един до друг. Ето кога да използвате единия и кога 
– другия.

ВСИзтрий Архив

Как работи

Намалява ли се размерът на 
пощенската кутия?

Използването на бутона "Изтрий" 
евентуално ще намали размера на 
цялата ви пощенска кутия, т.е. ако се 
изпразва папката "Изтрити".

Премества съобщенията в...

Папката "Изтрити", която вероятно 
изпразвате от време на време. В някои 
случаи е възможно вашият ИТ отдел да я 
изпразва вместо вас.

Защо е специално

Това е добрият стар бутона "Изтрий"! 
Или казано направо, той премахва 
вашето съобщение и евентуално то ще 
бъде изтрито завинаги. (Е, освен ако не 
отмените или възстановите.)

Щракването върху бутона "Изтрий" ще 
ви отърве от съобщението.

Как работи

Защо е специално

Това е начин за запазване на съобщение 
с едно щракване. Няма нужда 
внимателно да го записвате в папка или 
подпапка. Едно щракване или докосване 
го записва за съхранение.

Премества съобщенията в...

Архивната папка. Това е просто друга 
папка, в която да запазите съобщенията.

Намалява ли се размерът 
на пощенската кутия?

Не. Той запазва нещата, но не ги 
премахва или не намалява размера на 
вашата пощенска кутия по никакъв 
начин.

Щракването върху бутона за 
архивиране ще запази съобщението.



Натиснете тези клавиши:1

6. Мълниеносни клавишни комбинации за 
търсене

Трябва да намерите съобщение от някого много бързо? Изпробвайте тези клавишни 
комбинации.

Въведете "Вяра", за да намерите всички съобщения, съдържащи думата "Вяра".3

+ ECtrl

Въведете това, за да намерите имейл от Вяра.4

Вяра

Курсорът ви се прехвърля автоматично в полето за търсене.2

от: Вяра

Въведете това, за да намерите имейл от Вяра, който е получен тази седмица.5

от: Вяра получено:тази седмица

Въведете това, за да намерите имейл от Вяра, който включва прикачени файлове.6

от:Вяра имаприкаченифайлове:да



ЗАБЕЛЕЖКА Не всички имейл акаунти ви позволяват да задавате автоматични отговори. Вижте 
https://aka.ms/alternativeAutoReply за заобиколни решения, ако тази функция не е налична.

7. Настройване на автоматичен отговор 
за ваканцията

Отидете в "Поща". Щракнете върху 
"Файл".

Готово!

1 2

Щракнете върху 
тази опция.4 Въведете 

съобщението си и 
след това щракнете 
върху OK.

5

Щракнете върху 
"Автоматични 
отговори".

3

Наричайте го, както искате: "Отговор за ваканция," съобщение "Извън офиса" или 
"Автоматичен отговор" – ето как да го настроите, така че хората да знаят, че сте извън офиса.

Здравейте, благодаря за 
имейла. Ще бъда извън 
офиса до 2-ри януари.



8. Превръщане на съобщение в събрание

Получила се е имейл нишка, която плаче за организиране на събрание? 
Ето как да направите това.

Отворете съобщението, което 
трябва да се превърне в събрание.1 Натиснете тези клавиши:2

Съобщението се превръща в покана за събрание с участници. Задайте своето 
местоположение, начален час и краен час. Щракнете върху "Изпрати" и вашето 
събрание е настроено.

3

Опитвам се да измисля какво трябва да 
направим? Бойка, какво мислиш? Опция 
2: Богомил? Идеи? Колебая се. Богдан? 
Твоето мнение? Мисля, че всеки вариант 
има плюсове и минуси...

До  Бойка Софиянска; Богомил Иванов; 
Богдан Джуров

ОТН: Решение??? + + RAltCtrl

radoslavChervenkov@contoso.com

Трябва да вземем решение

Конферентна зала 1000

Бойка Софиянска; Богомил Иванов; Богдан Джуров



9. Придвижване из Outlook с лекота

Понякога трябва да бъдете в своя календар, а след това бързо да превключите обратно към 
пощата. Ето някои клавишни комбинации, които могат да ви помогнат да направите това.

+ 1Ctrl + 2Ctrl

...ви отвежда в "Поща". ...ви отвежда в "Календар".

+ 3Ctrl + 4Ctrl

...ви отвежда в "Хора". ...ви отвежда в "Задачи".



10. Добавяне на личен подпис към съобщения

Отдясно изберете имейл акаунт.4

Щракнете върху 
"Подписи"...3

Подписът може да бъде сложен или съвсем обикновен. Независимо от вашия стил, 
ето как да го създадете:

От лявата страна 
щракнете върху 
"Създай".

5

Под "Ново 
съобщение" изберете 
подписа си.

8Въведете име за
подписа.6 Направете 

подписа.7

Създайте ново 
съобщение.1

+ NCtrl

Щракнете върху 
"Подпис".2

radoslav@contoso.com

Служебен подпис|

radoslav@adatum.com
radoslav@contoso.com

Имейл акаунт:

Радослав Червенков
Управител
Contoso, Ltd.



11. Промяна на цветовете на Outlook

Щракнете върху 
"Опции".

Готово!

2

Изберете друга 
тема.

4 Щракнете върху 
OK.

5

Отдясно потърсете 
"Тема на Office".

3

Когато инсталирате Outlook за първи път, той може да ви се види твърде ярък. Ако искате да 
изпъкват различни части от интерфейса на Outlook, ето как да изберете друга цветова тема.

Това работи във всички приложения на Office. Обърнете внимание, че ако промените 
темата си на Office, това ще промени цветовете на всички приложения на Office – Outlook, 
Word, Excel и т.н.

Щракнете върху 
"Файл".

1



12 Намиране на адреса за вашия Outlook в уеб

Щракнете върху "Информация", и ако фирмата 
ви има Outlook в уеб, той ще се появи там.

Готово!

2

Щракнете върху 
връзката, за да го 
прегледате.

3 Влезте, за да видите 
как изглежда.

4

Вашата фирма може да ви предостави Outlook в уеб. Това е начин да проверявате 
служебните си имейли, когато не сте на бюрото си. Ето как да намерите уеб адреса за него.

Щракнете върху 
"Файл".

1

Настройки на акаунт
Променете настройките за този акаунт или настройте повече връзки.

Влезте в този акаунт от интернет.

https://outlook.o�ce365.com/owa/...



12 Намиране на адреса за вашия Outlook в уеб Благодарим за четенето!

Помогна ли ви тази електронна книга? Ще се радваме да разберем какво мислите.

Оставете ни обратна връзка:

на адрес http://aka.ms/outlooktips-ebook
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