
Mac עבור Outlook 2016

 מדריך התחלה מהירה
גירסה חדשה זו של Outlook מתוכננת בקפידה עבור מחשבי Mac. השתמש במדריך זה כדי ללמוד את העקרונות הבסיסיים.

השג גישה מהירה לכלים ולפקודות
גלה מה יכול Outlook 2016 עבור Mac לעשות על-ידי לחיצה על 

כרטיסיות רצועת הכלים ובחינת כלים חדשים ומוכרים.

הצג או הסתר את רצועת הכלים
צריך יותר מקום על המסך? לחץ 

על החץ כדי להפעיל או לבטל את 
רצועת הכלים.

סרגל הכלים לגישה מהירה
מקם פקודות נפוצות בקרבת מקום.

בדוק אם יש הודעות חדשות
לחץ על 'שלח וקבל' כדי לרענן את תיקיית הדואר 

הנוכחית שנבחרה באופן מיידי.

חפש בתיבת הדואר הנכנס או בתיקיות הדואר
התחל להקליד בתיבת החיפוש כדי לאתר את מה 

שאתה מחפש באופן מיידי.

נווט בתיקיות הדואר
לחץ על תיקיה כדי להציג את התוכן 
שלה. כדי להפעיל או לבטל חלונית 

זו, לחץ על 'תצוגה' < 'חלונית 
תיקיות'.

לחץ כדי להחליף תצוגות
Outlook הוא בעצם חמש 

אפליקציות באפליקציה אחת. 
פקודות רצועת הכלים יתעדכנו 
בהתאם לתצוגה שאתה בוחר.

הצג מצב חיבור
Outlook מציג כל הזמן את מצב 

סינכרון התיקיות ואת מצב החיבור 
לשרת כאן.

קרא הודעות דואר אלקטרוני מהר 
יותר

עגן את חלונית הקריאה בצד או 
בתחתית כדי להציג הודעות במקום 

הרצוי.
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הגדר את החשבון שלך
יש לך אפשרות להתחיל להשתמש ב- Outlook ברגע שאתה מזין את פרטי החשבון שלך. 

ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה כלים ולאחר מכן לחץ על חשבונות. היכנס באמצעות כתובת 
הדואר האלקטרוני המועדפת עליך, או השתמש בפרטי החשבון שקיבלת מהארגון או מבית 

הספר שלך.

צור פריטים חדשים
בתצוגה דואר, בכרטיסיה בית, לחץ על דוא"ל חדש כדי לחבר הודעת דואר אלקטרוני חדשה, 

או לחץ על פריטים חדשים ובחר את סוג הפריט שברצונך ליצור.

סדר דואר בעזרת כללים
אם אתה נוהג לקבל כמויות גדולות של דואר אלקטרוני ממקורות שונים, שקול להגדיר כללים 
שמתייקים הודעות באופן אוטומטי בתיקיות דואר שאתה יוצר. התחל בלחיצה על הכרטיסיה 

סדר, ולאחר מכן לחץ על כללים < צור כלל.

עבור בין תצוגות
Outlook כולל הרבה דברים נוספים פרט לדואר אלקטרוני. בתחתית חלון האפליקציה, תוכל 

לעבור בקלות בין התצוגות דואר, לוח שנה, אנשים, משימות והערות לניהול כל ההיבטים של 
החיים העמוסים שלך. 

הפקודות ברצועת הכלים יתחלפו בהתאם לתצוגה שאתה בוחר, וכך גם המידע המוצג בשורת 
המצב של Outlook בתחתית חלון האפליקציה.
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 Outlook כולל הרבה דברים נוספים פרט לדואר אלקטרוני
עבור לתצוגת לוח שנה כדי לנהל את כל ההיבטים של החיים העמוסים שלך.

כלים ופקודות קלים לשימוש של לוח שנה
בתצוגת לוח שנה, רצועת הכלים מציגה את כל מה שדרוש לך כדי 

לנהל כל יום, שבוע, חודש ושנה.

דרוש יום שמש?
הבט בתחזית מזג האוויר כדי לוודא 
שהפגישה או האירוע שלך לא יידחו 

עקב הגשם.

שנה את נקודת המבט שלך 
לחץ כדי לראות עד כמה עמוסים 
הימים, השבועות והחודשים שלך.

חפש אנשים לפני קביעת פגישות
הקלד שמות וחפש כדי לאמת את פרטי הקשר של 

אנשים לפני קביעת פגישות.

חפש פגישות ופעילויות
התחל להקליד בתיבת החיפוש כדי לאתר את מה 

שאתה מחפש באופן מיידי.

צור פריטים חדשים במקום
החזק את מקש Control תוך כדי 
לחיצה במקום כלשהו בלוח השנה 

כדי ליצור פריט חדש.

נווט בלוח הזמנים שלך
אין זה משנה אם אתה מסתכל על 

היום, השבוע או החודש הנוכחי, 
לחץ על הלחצנים 'הקודם', 'היום' 

או 'הבא' כדי להחליף את התצוגה 
הנוכחית.

ראה את היער על-ידי הצגת פחות 
עצים

יותר מדי אירועים מסתירים זה 
את זה? בחר בקלות את הפריטים 

שברצונך לראות בכל רגע. ניתן 
להתאים אישית את הקטגוריות 

בכרטיסיה 'סדר' ברצועת הכלים.
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השג מדריכים אחרים להתחלה 
מהירה

האפליקציה Outlook היא רק אחת מבין כמה אפליקציות שעוצבו מחדש ב- Office 2016 עבור 
Mac החדש. בקר בכתובת http://aka.ms/office-mac-guides כדי להוריד את המדריכים 

 PowerPoint  ,Excel  ,Word שלנו בחינם להתחלה מהירה עבור הגירסאות החדשות של 
 .Mac עבור OneNote  -ו

אם יש לך משוב על המדריכים שלנו, ציין את ההערות שלך בתחתית דף ההורדה. תודה!

שלח לנו משוב

אוהב את Outlook עבור Mac? יש לך רעיונות לשיפור? לחץ על סמל הפרצוף המחייך בפינה 
.Outlook השמאלית העליונה של חלון האפליקציה כדי לשלוח משוב ישירות לצוות הפיתוח של

Outlook קבל עזרה עבור
בשורת התפריטים, לחץ על עזרה כדי לחפש אחר התכונות והפקודות של Outlook שאתה 
זקוק לעזרה עבורן, או לחץ על עזרה של Outlook כדי לעיין בתוכן פופולרי. כדי להודיע לנו 

אם המידע שסיפקנו היה שימושי, השתמש בטופס המשוב בחלק התחתון של כל אחד ממאמרי 
העזרה שלנו.

קבע את ההעדפות שלך
משהו לא עובד כצפוי? קל לשנות ולהתאים אישית את האפשרויות בכל שלב. בתפריט 

Outlook, לחץ על העדפות ולאחר מכן הגדר את Outlook כרצונך.


