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Velja za Outlook 2016 za Windows



Pritisnite te tipke:1

1. Hitro se premaknite v mapo »Prejeto«

Ali ste pravkar zagnali računalnik in si želite takoj ogledati mapo »Prejeto«? Poskusite to.

Vnesite outlook in pritisnite tipko Enter.

Ko se Outlook zažene, pritisnite te tipke, da ustvarite novo e-poštno sporočilo:

Dodajte prejemnike, vrstico z zadevo in vnesite besedilo sporočila.
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Kako napreduje predstavitev?

Živijo, samo preverjam, ali morda potrebuješ pomoč pred srečanjem ...

Robert Kotnik



2. Ne iščite več prilog

Ali ste nedavno delali na projektu? Ne iščite ga. Najverjetneje je že v meniju 
Prilaganje datoteke.

Shranite datoteko v 
poljubni aplikaciji.

Ustvarite novo 
sporočilo.

1 2 Na traku kliknite 
Sporočilo.

3

Kliknite Priloži 
datoteko.

4 Izberite nedavno shranjeno datoteko na seznamu.5

+ NCtrl

Seznam za pakiranje.docx



3. Kje je polje »Skp«?

Ali pošiljate e-pošto velikemu številu ljudi? Vklopite polje »Skp«, da ne bodo videli prejemnikov. 
Poleg tega jim ne morejo pošiljati odgovorov. Polje »Skp« prikažete tako.

Ustvarite novo 
sporočilo.

Na traku kliknite 
Možnosti.

Postopek 
je končan.

1 2

Prikaže se polje Skp.4

Kliknite gumb Skp.3

Funkcija »Skp« je lepljiva. Kaj to pomeni? Ko jo prvič prikažete, bo od tega trenutka vedno 
prikazana. Če je izklopite, je tudi to lepljivo. V tem primeru bo izklopljena.
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4. Izbris zastarelih naslovov s samodokončanjem

Začnite vnašati ime. Prikazal se bo seznam za samodokončanje.

Samodejno dokončani naslovi so priročna funkcija, razen takrat, ko ni. Izbrišete jih tako.

Ali želite izbrisati predloge za samodejno dokončanje? To lahko naredite. Pojdite v razdelek 
Datoteka > Možnosti > Pošta. Premaknite se dol do razdelka s poslanimi sporočili. Nato 
kliknite gumb »Izprazni seznam za samodokončanje« ali odstranite potrditveno oznako s 
polja »Uporabi seznam za samodokončanje«.

Mojca Babič (mojca@contoso.com)

Majda Pušnik (majda@contoso.com)

Milena Tomažič (milenat@contoso.com)

Mateja Zajc (mateja@contoso.com)

Maja Košir (maja@contoso.com)

Marija Kolar (marija@contoso.com)

M|

Nina Petric (nina@contoso.com)

Na desni strani kliknite X, da odstranite naslov.

Mojca Babič (mojca@contoso.com)

Majda Pušnik (majda@contoso.com)

Milena Tomažič (milena@contoso.com)

Mateja Zajc (mateja@contoso.com)

Maja Košir (maja@contoso.com)

Marija Kolar (marija@contoso.com)

M|

Nina Petric (nina@contoso.com)



5. Kdaj izbrisati in kdaj arhivirati

Gumba »Izbriši« in »Arhiviraj« sta zdaj drug ob drugem. Tu so navodila, kdaj uporabljate katerega.

VSIzbriši Arhiviraj

Kako to deluje

Ali zmanjša velikost nabiralnika?

Z gumbom Izbriši boste sčasoma 
zmanjšali velikost celotnega 
nabiralnika. Če seveda izpraznite mapo 
»Izbrisano«.

Premakne sporočila v ...

Mapa Izbrisano, ki jo najbrž občasno 
izpraznite. V nekaterih primerih lahko 
mapo namesto vas izprazni oddelek 
za IT.

Zakaj je to posebno

Dober stari gumb Izbriši. Povedano na 
preprost način – vaše sporočilo odstra-
ni, sčasoma pa bo dokončno izbrisano. 
(Razen če postopek razveljavite ali pa 
sporočilo obnovite.)

Če želite sporočilo odstraniti, kliknite 
gumb Izbriši.

Kako to deluje

Zakaj je to posebno

Sporočilo lahko ohranite z enim 
klikom. Ni vam ga treba previdno 
vstavljati v mapo ali podmapo. 
Datoteko lahko shranite z enim klikom 
ali tapom.

Premakne sporočila v ...

Arhivska mapa. To je zgolj še ena 
mapa za hranjenje sporočil.

Ali zmanjša velikost nabiralnika?

Ne. Stvari ohrani. Ne odstrani jih ali 
zmanjša vašega nabiralnika.

Če kliknete gumb Arhiviraj, bo 
sporočilo ohranjeno.



Pritisnite te tipke:1

6. Izredno hitre bližnjice za iskanje

Ali morate hitro poiskati sporočilo neke osebe? Poskusite te bližnjice.

Vnesite Ana, če želite poiskati vsa sporočila, v katerih je beseda Ana.3

+ ECtrl

Vnesite to, če želite poiskati e-pošto osebe Ana.4

Vaš kazalec se samodejno premakne v iskalno polje.2

from:Ana

Vnesite to, če želite poiskati e-poštna sporočila osebe Ana, ki ste jih prejeli ta teden.5

from:ana received:this week

Vnesite to, če želite poiskati e-poštna sporočila osebe Ana, ki vključujejo priloge.6

from:ana hasattachments:yes

Ana



OPOMBA Ne omogočajo vsi e-poštni računi nastavitev samodejnih odgovorov. Če ta rešitev za vas ni na 
voljo, si lahko nadomestno rešitev ogledate na naslovu https://aka.ms/alternativeAutoReply.

7. Nastavite samodejne odgovore za dopust

Pojdite v razdelek 
Pošta.

Kliknite Datoteka.

Postopek 
je končan.

1 2

Kliknite to možnost.4 Vnesite sporočilo, 
nato pa kliknite 
V redu.

5

Kliknite Samodejni 
odgovori.

3

Kakor koli ga že imenujete: Odgovor med dopustom, sporočilo »Nisem v pisarni« ali »Samodejni 
odgovor«. Nastavite ga tako in z njim druge obvestite, da vas ni v pisarni.

Pozdravljeni, zahvaljujem 
se vam za e-poštno 
sporočilo. Do 2. januarja 
sem odsoten.



8. Spreminjanje sporočila v srečanje

Ali imate niz e-poštnih sporočil, ki prav kliče, da ga spremenite v srečanje? Ustvarite ga tako.

Odprite sporočilo, ki ga je treba 
pretvoriti v srečanje.

1 Pritisnite te tipke:2

Sporočilo se spremeni v povabilo na srečanje z udeleženci. Nastavite mesto, čas 
začetka in čas konca. Kliknite Pošlji. Srečanje je tako nastavljeno.

3

Razmišljam, kaj še lahko naredimo. Jožica, kaj 
meniš? Možnost 2? Stanislav? Mnenja? V 
precepu sem. Aleš? Vaše mnenje? Obe 
možnos� imata prednos� in pomanjkljivo-
s�...

Za: Jožica Zupanc; Stanislav Korošec; Aleš Bizjak

RE: Odločitev??? + + RAltCtrl

barbarapirc@contoso.com

Sprejeti moramo odločitev

Konferenčna soba 1000

Jožica Zupanc; Stanislav Korošec; Aleš Bizjak



9. Preprosto krmarite po Outlooku

Včasih morate biti v koledarju, nato pa hitro preklopiti nazaj v pošto. Tu je nekaj bližnjičnih tipk, 
s katerimi lahko to naredite.

+ 1Ctrl + 2Ctrl

...vas premakne v 
razdelek Pošta.

...vas premakne v 
razdelek Koledar.

+ 3Ctrl + 4Ctrl

...vas premakne v 
razdelek Ljudje.

...vas premakne v 
razdelek Opravila.



10. Dodajanje osebnega podpisa v sporočila

Na desni strani izberite e-poštni račun.4

Kliknite Podpisi ...3

Podpisi so lahko razkošni ali preprosti. Kakršen koli je že vaš okus, ustvarite ga tako:

Na levi strani 
kliknite Novo.

5

V razdelku Novo 
sporočilo izberite 
svoj podpis.

8Vnesite ime za
podpis.

6 Ustvarite podpis.7

Ustvarite novo 
sporočilo.

1

+ NCtrl

Kliknite Podpis.2

barbara@contoso.com

Službeni podpis|

barbara@adatum.com
barbara@contoso.com

E-poštni račun:

Barbara Pirc
Vodja
Contoso, Ltd.



11. Spreminjanje Outlookovih barv

Kliknite Možnosti.

Postopek 
je končan.

2

Izberite drugo 
temo.

4 Kliknite V redu.5

Na desni strani 
poiščite razdelek 
Officeova tema.

3

Ko prvič namestite Outlook, bo ta morda videti preveč svetel. Če želite, da nekateri deli Outlooka 
izstopajo, lahko tako izberete drugo barvno temo.

To deluje v vseh Officeovih aplikacijah. Če spremenite Officeovo temo, bo spremenila barve v 
vseh Officeovih aplikacijah, kot so Outlook, Word, Excel in tako dalje.

Kliknite Datoteka.1



12. Poiščite spletni naslov za Outlook v spletu

Kliknite Informacije. Če ima podjetje Outlook v 
spletu, bo storitev prikazana tukaj.

Postopek 
je končan.

2

Kliknite povezavo, 
da si jo ogledate.

3 Vpišite se, da si 
ogledate, kako je 
videti.

4

Vaše podjetje vam morda lahko nudi Outlook v spletu. S to rešitvijo lahko službeno e-pošto 
preverjate tudi zunaj pisarne. Spletni naslov zanjo najdete tako.

Kliknite Datoteka.1

Nastavitve računa
Spremenite nastavitve tega računa ali pa nastavite več povezav.

Dostopajte do tega računa v spletu.
https://outlook.o�ce365.com/owa/...



Zahvaljujemo se vam za branje.

Ali je bila ta e-knjiga uporabna za vas? Veseli bi bili vašega mnenja.

Pošljite nam povratne informacije:

na naslov http://aka.ms/outlooktips-ebook



© 2016 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane.
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Microsoftovem izdelku. Ta dokument lahko kopirate in ga uporabljate za svoje interne reference.

Ta e-knjiga je morda na voljo le v angleščini. Če kliknete vdelane povezave, boste morda 
preusmerjeni na spletna mesta z vsebino v angleščini.
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