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Šiame vadove 

„Microsoft Outlook 2010“ išvaizda labai skiriasi nuo „Outlook 2003“, taigi sukūrėme šį vadovą, kad padėtume jums greičiau išmokti naudotis. Perskaitykite, 
kad išmoktumėte pagrindines naujosios sąsajos dalis, gaukite nemokamą „Outlook 2010“ mokymą ir raskite funkcijas, pvz., Atsakiklis (išvykęs), dialogo langą 
„Outlook“ parinktys ir importavimo ir eksportavimo vedlį. 

Juostelės slėpimas 
Reikia daugiau erdvės ekrane? 
Spustelėkite šią piktogramą 
arba paspauskite CTRL+F1, 
kad paslėptumėte arba 
parodytumėte juostelę. 

Asmenų sritis 

„Outlook Social Connector“ prijungia 
„Outlook“ prie socialinių tinklų. Pagal 
numatytuosius parametrus ji rodoma 
skaitymo srities apačioje. 

Juostelės skirtukai 
Spustelėkite bet kurį juostelės skirtuką, 
kad būtų rodomi jo mygtukai ir komandos. 

Sparčiosios prieigos įrankių juosta 
Čia rodomos komandos visada matomos. Į šią įrankių juostą 
galite įtraukti savo mėgstamiausias komandas. 

Juostelės grupės 
Kiekviename juostės skirtuke yra grupių, o kiekvienoje grupėje – 
susijusių komandų rinkinys. Grupėje Atsakyti yra komandos, 
leidžiančios atsakyti arba persiųsti pasirinktą el. laišką. 

„Backstage“ rodinys 
Spustelėkite skirtuką 
Failas norėdami atidaryti 
„Backstage“ rodinį, kuriame 
galite modifikuoti 
abonemento parametrus, 
nustatyti automatinius 
atsakymus ir valdyti taisykles 
bei įspėjimus. 

Norėdami išeiti iš 
„Backstage“ rodinio 
spustelėkite bet kurį 
juostelės skirtuką. 

Skaitymo sritis 

Rodo pasirinkto 
elemento tekstą. 

Naršymo sritis 

Parankiniai aplankai rodomi srities 
viršuje. Centrinėje dalyje rodomi 
aktyvūs aplankai. Apatinėje dalyje 
spustelėję mygtuką galite pasirinkti 
rodinį: Paštas, Kalendorius, 
Kontaktai ir t. t. 

Kiekviename rodinyje juostelės 
skirtukai pasikeičia ir rodomi 
atitinkamo rodinio mygtukai ir 
komandos. 

Užduočių tvarkymo 
juosta 
Šioje keičiamo dydžio juostoje 
rodoma datų naršyklė, pasky-
ros ir užduočių sąrašas. 

© „Microsoft Corporation“, 2010. 

Visos teisės ginamos. 
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Kaip pradėti darbą su „Outlook 2010“ 

Jei ilgai naudojote „Microsoft Outlook 2003“, be abejonės turėsite 
klausimų, kur rasti „Outlook 2003“ komandas ir įrankių juostos mygtukus 
„Outlook 2010“. 

Galime pateikti daug nemokamų išteklių, kurie padės jums išmokti 
naudotis „Outlook 2010“, įskaitant mokymo kursus ir perėjimo nuo meniu 
prie juostelės vadovus. Norėdami rasti šiuos išteklius, spustelėkite 
skirtuką Failas, tada spustelėkite Žinynas. Tada dalyje Palaikymas 
spustelėkite Darbo pradžia. 

Kur yra mano meniu ir įrankių juostos? 

Programoje „Outlook 2010“ pagrindinės programos lango viršuje yra plati 
juosta. Tai juostelė, kuri pakeičia senąjį meniu ir įrankių juostas. 
Kiekviename juostelės skirtuke yra skirtingi mygtukai ir komandos, 
suskirstyti į juostelės grupes. 

Atidarius „Outlook 2010“ rodomas juostelės skirtukas Pagrindinis, skirtas 
paštui. Pirmas dalykas, kurį pamatysite kairėje skirtuko pusėje, yra grupė 
Naujas su kūrimo komandomis Naujas el. laiškas arba Nauji elementai 
(pvz., Paskyra, Susitikimas ir Kontaktas). 

Grupėje Atsakyti rasite komandas Atsakyti, Atsakyti visiems ir 
Persiųsti, taip pat komandas, skirtas atsakyti skiriant susitikimą arba 
atsakyti naudojant IM (tiesioginį pranešimą). 

Juostelės išvaizda keičiasi, kad atitiktų jūsų kompiuterio ekrano dydį ir 
skiriamąją gebą. Mažesniuose ekranuose gali būti rodomi tik kai kurių 
juostelės grupių pavadinimai, bet ne komandos. Šiuo atveju 
paprasčiausiai spustelėkite mažą rodyklę grupės mygtuke, kad 
atskleistumėte komandas. 
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Reikiamos komandos 

Užuot visą laiką rodžiusi visas galimas komandas, „Outlook 2010“ rodo tik 
komandas, reikalingas konkretiems veiksmams atlikti. 

Pvz., kai spustelite Paštas naršymo srityje, juostelėje 
rodomos darbo su paštu komandos. Galite siųsti, 
naikinti arba atsakyti į laiškus, žymėti laiškus kaip 
skaitytus arba neskaitytus, skirstyti pagal kategorijas 
arba žymėti laiškus tolesnei veiklai. 

Norėdami siųsti naują laišką, spustelėkite Naujas el. laiškas juostelėje. 
Atidarytame lange yra komandos, skirtos tekstui formatuoti, vardui gauti 
iš Adresų knygelės, failams arba „Outlook“ elementams prie laiško pridėti 
arba elektroniniam parašui į laišką įtraukti. 

 Taip pat spustelėję mygtuką Kalendorius naršymo srityje matysite 
komandas, skirtas dirbti su kalendoriais ir juos bendrinti, kurti susitikimus 
ir tvarkyti kalendorių pagal dieną, savaitę arba mėnesį. 

Norėdami planuoti susitikimą, spustelėkite Naujas susitikimas juostelėje. 
Atidarytame lange yra susitikimo apdorojimo komandos, pvz., Planavimo 
asistentas, Adresų knygelė, ir pasikartojimo parinktys, jei norite, kad 
susitikimas vyktų kasdien, kas savaitę, kas mėnesį arba kasmet. 

Nesirūpinkite, kad visą laiką nematote visų reikalingų komandų. Atlikite 
pirmus veiksmus ir komandos pasirodys. 
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Dalykai, kurių galbūt ieškojote 

Šioje lentelėje rasite dalį komandų ir parametrų, kurių galbūt ieškojote programoje „Outlook 2010“. Šis sąrašas yra tinkamas darbui pradėti, nors ir 
neišsamus. Norėdami rasti visą „Outlook 2010“ komandų sąrašą, spustelėkite skirtuką Failas, Žinynas, Darbo pradžia, tada pasirinkite Juostelės vadovo 
interaktyvusis meniu. 

Norėdami Spustelėkite Tada 

Bendrinti kalendorius Kalendorius 
Skirtuko Pagrindinis grupėje Bendrinti spustelėkite El. pašto kalendorius, 
Bendrinti kalendorių (reikia „Microsoft Exchange Server“ abonemento) arba 

Peržiūrėti priedus programoje „Outlook“ jų 
neatidarydami atskirame lange 

Paštas 

Pirma įjunkite skaitymo sritį, jei ji nerodoma. Tam reikia spustelėti skirtuką 
Rodinys ir grupėje Maketas spustelėti rodyklę prie Skaitymo sritis, kad 
pažymėtumėte, kur sritis turi būti rodoma. Tada, norėdami peržiūrėti priedą, 
spustelėkite jo piktogramą skaitymo srityje, kad būtų rodomas failas. Galite 
atidaryti arba peržiūrėti tik patikimų šaltinių priedus. 

Automatiškai atsakyti į laiškus (Atsakiklis (išvykęs) 
Paštas, Kalendorius, 

Kontaktai ir t. t. 

Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Automatiniai atsakymai, pasirinkite Siųsti 
automatinius atsakymus, sukurkite laišką ir pažymėkite norimas parinktis. 
(Reikia „Microsoft Exchange Server“ abonemento.) 

Atšaukti laišką Paštas 

Naršymo srityje spustelėkite Išsiųsti laiškai, tada atidarykite laiška, kurį 
norite atšaukti. Skirtuko Pranešimas grupėje Perkelti spustelėkite Veiksmai, 
tada spustelėkite Atšaukti šį laišką. Tada galite panaikinti išsiųstą laišką 
ir, jei norite, pakeisti jį nauju. (Reikia „Microsoft Exchange Server“ 
abonemento.) 

Rasti elementus naudodami greitąją paiešką 
Paštas, Kalendorius, Kontaktai 

arba kitą vietą, kurioje 
norite ieškoti 

Naršymo srityje spustelėkite aplanką, kuriame norite ieškoti. Lauke Ieška 
įveskite ieškos tekstą. Ieškos kriterijus galite pasirinkti grupėje Tikslinti, 
esančioje skirtuke Ieškos įrankiai. Išplėskite iešką spustelėdami Visi pašto 
elementai grupėje Aprėptis, esančioje skirtuke Ieškos įrankiai. 

Keisti abonemento parametrus 
Paštas, Kalendorius, 

Kontaktai ir t. t. 
Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Informacija ir Abonemento parametrai. 
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Kur spaudinio peržiūra? 

„Outlook 2010“ spaudinio peržiūra yra „Backstage“ rodinyje. 

Spustelėkite skirtuką Failas ir Spausdinti. Dešinėje lango pusėje galima 
peržiūrėti, kaip pasirinktas elementas atrodys išspausdintas. 

Kas nutiko Įrankiai | Parinktys? 

Ieškote programos parametrų, kurie leis kontroliuoti tokius dalykus, pvz., 
ar „Outlook“ automatiškai tikrina rašybą prieš išsiųsdama, ar skamba 
signalas gavus naują laišką, ar siunčiamo laiško formatas yra HTML, 
raiškiojo teksto ar paprastojo teksto? 

Spustelėkite skirtuką Failas ir Parinktys. Bus atidarytas dialogo langas 
„Outlook“ parinktys, kuriame galėsite tinkinti „Outlook“ parametrus. 

Spustelėkite Spausdinimo parinktys norėdami atidaryti dialogo langą 
Spausdinimas, kuriame galėsite pažymėti spausdinimo parinktis. 

Dalis dialogo lango „Outlook“ parinktys parametrų taikoma tik 
„Outlook“. Tačiau dalis nustatymų (pvz., spalvų schema) taikoma visoms 
kitoms „Microsoft Office 2010“ programoms, kurias įdiegėte. 
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Kur funkcija Atsakiklis (išvykęs)? 

„Outlook 2010“ funkcija Atsakiklis (išvykęs) turi naują pavadinimą ir vietą. 
Dabar ji yra „Backstage“ rodinyje. Spustelėkite Failas ir Informacija, tada 
– Automatiniai atsakymai. 

Dialogo lange Automatiniai atsakymai pažymėkite parinktį Siųsti 
automatinius atsakymus ir sukurkite atsakymus, kuriuos „Outlook“ 
turėtų siųsti jūsų vardu, kai esate išvykę arba neprieinami. 

  

Pastaba: norint naudotis šia funkcija reikalingas „Microsoft Exchange 
Server“ abonementas. 

Kas nutiko importavimo ir eksportavimo 

funkcijoms? 

Programoje „Outlook 2010“ taip pat galite eksportuoti ir importuoti 
elementus. Pvz., galite eksportuoti .pst (asmeniniai aplankai) failą iš 
„Outlook“ arba importuoti .ics („iCalendar“) failą į „Outlook“ kalendorių. 

Pagrindiniame programos lange spustelėkite Failas, Atidaryti, tada – 
Importuoti norėdami atidaryti Importavimo ir eksportavimo vedlį. Kaip ir 
programoje „Outlook 2003“ atlikite vedlio veiksmus, kad importuotumėte 
arba eksportuotumėte informaciją. 
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Kurkite el. pašto parašą 

Pradėkite atidarę naują laišką. Skirtuko Pranešimas grupėje Įtraukti 
spustelėkite Parašas, tada – Parašai. 

Skirtuke El. pašto parašas spustelėkite 
Naujas. Įrašykite parašo pavadinimą, tada 
spustelėkite Gerai. Lauke Redaguoti parašą 
įveskite tekstą, kurį norite pateikti su parašu. 

Norėdami formatuoti parašą, pažymėkite jį, tada stilių ir formatavimo 
mygtukais taikykite norimas parinktis. Norėdami įtraukti ne tekstinių 
elementų, spustelėkite vietą, kur norite įtraukti elementą, tada atlikite 
vieną iš šių veiksmų: 

Spustelėkite Vizitinė kortelė, spustelėkite savo vardą sąraše 
Įtraukta kaip, tada spustelėkite Gerai. 

Spustelėkite Paveikslėlis, raskite ir pažymėkite paveikslėlį, tada 
spustelėkite Gerai. 

Spustelėkite Įterpti hipersaitą, įveskite hipersaitą lauke Adresas ir 
spustelėkite Gerai. 

Spustelėkite Gerai norėdami baigti kurti arba modifikuoti parašą. 

Pastaba: jūsų sukurtas parašas nebus rodomas tuo metu atidarytame 
laiške; jį reikia įterpti į laišką rankiniu būdu. 

Įtraukite parašą į naujus el. laiškus 
Norėdami automatiškai įtraukti parašą į laiškus, atlikite šiuos veiksmus: 

Skirtuko Pranešimas grupėje Įtraukti spustelėkite Parašas, tada – Parašai. 

Dalies Pasirinkite numatytąjį parašą sąraše Pašto abonementas 
spustelėkite el. pašto abonementą, kurį norite susieti su parašu. Sąraše 
Nauji pranešimai pasirinkite norimą įtraukti parašą. Jei norite, kad 
parašas būtų įtrauktas, kai atsakote į laiškus arba juos persiunčiate, 
sąraše Atsakymai/persiuntimai pasirinkite parašą. Jei nenorite, 
pasirinkite (nėra). 

Norėdami rankiniu būdu įtraukti parašą į naują laišką, atlikite šiuos 
veiksmus: 

Naujo laiško skirtuko Pranešimas grupėje Įtraukti spustelėkite Parašas ir 
norimą parašą. 

Patarimas: jei norite šalinti parašą iš atidaryto laiško, pažymėkite laiško 
tekste esantį parašą ir paspauskite DELETE. 
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Supažindinimas su sparčiųjų klavišų 

patarimais 

„Outlook 2010“ pateikia juostelės nuorodas, vadinamas sparčiųjų klavišų 

patarimais, kad galėtumėte greitai atlikti užduotis, nenaudodami pelės. 

„Outlook“ programos lango tinkinimas 

Skirtingi žmonės įvairiose „Outlook 2010“ sąsajos dalyse, pvz., naršymo 
srityje, skaitymo srityje, užduočių tvarkymo juostoje ir asmenų srityje, 
nori matyti skirtingus dalykus. 

Norėdami, kad sparčiųjų klavišų patarimai būtų rodomi juostelėje, 
paspauskite klavišą ALT.  

Norėdami perjungti juostelės skirtuką klaviatūra, paspauskite po skirtuku 
rodomos raidės klavišą. Čia rodomame pavyzdyje, turėtumėte paspausti 
S, kad atidarytumėte skirtuką Siųsti gauti, O, kad atidarytumėte skirtuką 
Aplankas, V, kad atidarytumėte skirtuką Rodinys, ir taip toliau. 

Kai perjungsite į juostelės skirtuką tokiu būdu, visi galimi šio skirtuko 
sparčiųjų klavišų patarimai bus rodomi ekrane. Tada galite baigti seką 
paspausdami norimos naudoti komandos galutinį klavišą (arba klavišus). 

Norėdami grįžti vienu sekos lygiu atgal, paspauskite klavišą ESC. Padarius 
taip daug kartų iš eilės sparčiųjų klavišų patarimų režimas atšaukiamas 

Patarimas:   spartieji „Outlook 2003“ klavišai galimi ir „Outlook 2010“. Jei 
žinote klavišų seką, ją įveskite. Pvz., CTRL+C tebekopijuoja pasirinktą 
informaciją į mainų sritį, o CTRL+R atidaro laišką, kad galėtumėte į jį 
atsakyti. 

Norėdami rodyti arba slėpti šias pasirinktines sąsajos dalis, spustelėkite 
mygtuką Paštas naršymo srities apačioje, tada spustelėkite skirtuką 
Rodinys juostelėje.  

Grupėse Maketas ir Asmenų sritis spustelėkite mygtuką Naršymo sritis, 
Skaitymo sritis, Užduočių tvarkymo juosta arba Asmenų sritis ir 
nustatykite norimas rodymo parinktis. 


