
Naptár 

Rövid útmutató az első lépésekhez 
Lync-értekezlet ütemezése 

Ha a Lync 2013-mal ütemez online értekezletet, szemtől 

szemben találkozhat partnereivel, és megtakaríthat egy 

utazást. 

Az aktuális idő jelölője 

A középen végighúzódó vonal az 

aktuális időt jelöli, így mindig 

azonnal látható, hogy mi következik. 

Felkészülés az időjárásra 

Láthatja lakóhelye és négy másik 

település időjárás-előrejelzését. 

Ha vidékre tervez kiruccanást, 

tudhatja, hogy mit csomagoljon. 

Más naptárak létrehozása 

Azonnal láthatja, hogy melyik 

időpont a legalkalmasabb egy 

üzleti értekezletre vagy egy 

családi vakációra.  

Nézetváltás 

Azt a naptárnézetet használhatja, amelyik a legjobban illik 

a munkafolyamatához. Annyiszor válthat nézetet, ahányszor 

csak szükséges. 

A naptár megosztása 

Naptárát megnyithatja munkatársai számára, hogy ők is 

láthassák az Ön találkozóit és állapotát. 

Értekezleti válaszok állapota 

Ha még nem válaszolt egy 

értekezletmeghívásra, az 

a találkozó világosabb színnel 

jelenik meg. 



Találkozó ütemezése 
1. Kattintson a Naptár elemre  

a navigációs sávon. 

Értekezlet ütemezése más résztvevőkkel 
1. Kattintson a Naptár elemre a navigációs sávon. 

2. Kattintson az Új értekezlet gombra. 

3. Töltse ki a Tárgy és a Hely mezőt, majd írja be a kezdés és a befejezés időpontját. 

4. Az értekezlet-összehívás szövegmezőjébe írjon be minden olyan információt, amit 

a címzettekkel közölni szeretne. Akár fájlokat is csatolhat. 

5. Kattintson az Ütemezés gombra; a megnyíló Ütemezési segéd a címzettek és az erőforrások 

(például helyiségek) elérhetőségét elemezve segít megtalálni az értekezlet legjobb 

időpontját. 

2. A menüszalagon 

kattintson az Új 

találkozó gombra. 

3. Töltse ki a Tárgy 

és a Hely mezőt. 

4. Írja be a kezdés 

és a befejezés 

időpontját. 

5. A Megjelenítési mód mezőben válassza ki azt az elérhetőségi állapotot, amelyet 

másoknak mutatni szeretne. 

6. Ha a találkozót ismétlődővé szeretné tenni, kattintson az Ismétlődés gombra. 

7. Adja meg, hogy a találkozó milyen gyakran (például naponta vagy havonta) és milyen 

szabályszerűséggel (például minden másnap vagy minden harmadik hónapban) 

ismétlődjön. 

8. Ha az emlékeztető időpontját meg szeretné változtatni az alapértelmezett 15 percről, 

az Emlékeztető mezőben válasszon új időpontot. 

6. Kattintson a Résztvevők gombra, és írja be a címzettek nevét, az e-mail címeket vagy az 

erőforrások nevét (pontosvesszővel elkülönítve) a Résztvevők, a Tudjanak róla vagy az 

Erőforrások mezőbe. 

7. Exchange-fiókok esetében a Helyiségkereső ablaktáblában láthatók a javasolt, 

legalkalmasabb értekezleti időpontok (amikor a legtöbb résztvevő ér rá). A javasolt 

időpontok közül a Helyiségkereső ablaktábla Javasolt időpontok területének egyik 

időpontjavaslatára kattintva választhat, vagy manuálisan kijelölhet egy időpontot az 

elfoglaltságot ábrázoló rácson. 

8. Ha nem állítja be az értekezletet ismétlődőnek, kattintson a Küldés gombra. 



A naptár, a találkozók és az értekezletek 

folyamatos szem előtt tartása 
Vigye az egérmutatót a Naptár elemre a navigációs sávon, és kattintson a Rögzítés ikonra 

a betekintő jobb felső sarkában. A naptár az aktuális napi találkozókkal és értekezletekkel 

megjelenik a jobb szélen. 

Új értekezlet-időpont javaslása, elfogadása vagy 

elutasítása 
Ha egy értekezleten nem tud részt venni, nem kell lemondania, javasolhat másik időpontot. 

Az értekezlet szervezője pedig elfogadhatja vagy elutasíthatja a módosítást. 

Javaslattétel új időpontra 

1. Kattintson az Értekezlet fülre a megnyitott értekezlet-összehívásban. 

2. A Válasz csoportban kattintson az Új időpont felajánlása gombra. 

3. Válasszon egy olyan időpontot, amely az összes (vagy a legtöbb) meghívottnak megfelel. 

4. Kattintson az Időpont felajánlása, majd a Küldés gombra. 

Ha Ön az értekezlet szervezője, a felajánlott értekezlet-időpontokat Ön kapja meg. Ön döntheti 

el, hogy megváltoztatja-e az értekezlet ütemezett időpontját. 

A felkínált új értekezlet-időpont elfogadása 

1. Nyissa meg az értekezlet-összehívást. 

2. Kattintson a Javaslat elfogadása elemre. 

3. Kattintson a Küldés gombra. 

A felkínált új időpont elutasítása 

1. Nyissa meg az értekezlet-összehívást. 

2. Kattintson az Értekezlet-visszajelzés elemre. 

3. A Válasz csoportban kattintson a Válasz hivatkozásra, írja be az üzenetét, és kattintson 

a Küldés gombra. 

4. Az értekezlet-összehívás Értekezlet-visszajelzés lapjának Törlés csoportjában kattintson 

a Törlés gombra. 

A munkanapok és a hét kezdőnapjának módosítása 

a naptárban 
1. Kattintson a Fájl > Beállítások > Naptár kategóriára. 

2. A Munkaidő csoportban végezze el az alábbi műveletek egyikét: 

• A munkaidő módosításához adja meg a munkaidő kezdetét és végét a Kezdési idő, illetve 

a Befejezési idő listában. 

• A munkahét beállításához jelölje be a munkahét napjait. Törölje a jelet azon napok mellől, 

amelyek nem részei a munkahétnek. 

• A hét első napjának megadásához válassza ki a megfelelő napot A hét első napja listában. 

• Az év első hetének megadásához válassza a kívánt lehetőséget Az év első hete listában. 

Találkozó, értekezlet vagy esemény módosítása 
Találkozó vagy értekezlet módosítása 

1. Nyissa meg a találkozót vagy az értekezletet a naptárban. 

2. Ha ismétlődő sorozat egyik eleméről van szó, és csak egyetlen eseményt szeretne módosítani, 

az Ismétlődő elem megnyitása párbeszédpanelen jelölje be a Csak ezt az egy előfordulást 

választógombot, és kattintson az OK gombra. 

3. Ha egy ismétlődő sorozat minden elemét módosítani szeretné, az Ismétlődő elem megnyitása 

párbeszédpanelen jelölje be Az egész sorozatot választógombot, és kattintson az OK gombra. 

4. Végezze el a kívánt módosításokat, majd kattintson a Mentés és bezárás gombra. Értekezlet 

esetében kattintson a Frissítés küldése elemre. 

Esemény módosítása 

1. Nyissa meg az eseményt a naptárban, és kattintson az Esemény fülre. 

2. A Megjelenítési mód listában válasszon egyet a következő értékek közül: Foglalt, Máshol 

dolgozom, Feltételes vagy Házon kívül. 

3. Kattintson a Mentés és bezárás gombra. 



A naptárak testreszabása és használata 
Közvetlenül az aktuális napra léphet, vagy megjelenítheti a következő 7 napot. 

A naptár megosztása 
A naptár megosztása a szervezetben Exchange Server-alapú levelezést használó 

személyekkel 

1. Kattintson a Naptár elemre a navigációs sávon, majd kattintson a Kezdőlap > Naptár 

megosztása gombra. 

2. A megjelenő új e-mail üzenetben vegye fel a Címzett mezőbe azokat a személyeket, akikkel 

meg szeretné osztani a naptárt. 

3. Kattintson a Küldés, majd az OK gombra. 

A címzettek e-mailben értesítést kapnak arról, hogy Ön megosztotta a naptárát, és a naptár 

bekerült az illetők Megosztott naptárak listájába. 

A naptár megosztása e-mail üzenetben szervezeten kívüli személyekkel 

1. Kattintson a Naptár elemre a navigációs sávon, majd kattintson a Kezdőlap > Naptár 

küldése e-mailben gombra. 

2. Válassza ki a megosztani kívánt naptárt és időszakot a Naptár és a Dátumtartomány 

mezőben. Válassza például a Ma vagy A következő 7 napban lehetőséget. 

3. A küldéshez kattintson az OK gombra. 

 A címzettek a naptárt megtekinthetik az üzenetben, a mellékelt iCalendar-fájlt pedig 

megnyithatják az Outlookban. 

A naptár megosztása online közzététellel 

1. Kattintson a Naptár elemre a navigációs sávon, majd kattintson a Kezdőlap > Online 

közzététel gombra. 

2. Kattintson A közzétett naptár beállítása parancsra. Megnyílik egy új böngészőlap, amelynek 

címe Naptár közzététele – Naptár. 

3. Adja meg a közzétételre vonatkozó adatokat, a kezdés és a befejezés időpontját, illetve 

a hozzáférési korlátozást. 

4. A Hivatkozások másolása a vágólapra elemre kattintva másolja a vágólapra 

a naptárhivatkozásokat, amelyek lehetővé teszik a naptárra való előfizetést  

(Exchange Server-alapú fiókon keresztül) vagy a naptár megtekintését a böngészőben. 

Másolja be a hivatkozásokat egy szövegszerkesztő programba, például a Jegyzettömbbe. 

5. A közzététel befejezéséhez kattintson a Mentés gombra. 

6. Küldje el a hivatkozásokat a megfelelő személyeknek attól függően, hogy az illetők elő 

tudnak-e fizetni a naptárra Exchange-fiókjukon keresztül, vagy csak a böngészőben tudják 

megnézni a naptárt. 

• Az aktuális nap megtekintéséhez az Ugrás csoportban kattintson a Ma gombra. 

• A következő hét napi naptár megtekintéséhez az Ugrás csoportban kattintson 

a Következő 7 nap gombra. 

A naptárnézetben beállíthatja, hogy egyetlen nap, munkahét, hét napos hét vagy egy hónap 

jelenjen meg. 

• Az Elrendezés csoportban kattintson a Nap, a Munkahét, a Hét vagy a Hónap gombra. 

Az Ütemezés nézet a naptárat függőleges tájolással jeleníti meg. Ez a nézet jól használható, 

ha több naptár is ki van választva. Az egyes naptárak felülről lefelé helyezkednek el egymáson. 

A napok, hetek és hónapok közötti mozgáshoz kattintson a naptár tetején, az időtartomány 

mellett látható balra és jobbra nyílra. 



Új naptárak létrehozása 
1. Kattintson a Naptár elemre a navigációs sávon. 

2. Kattintson a Mappa fülre, majd az Új naptár gombra. 

3. A Név mezőbe írjon be egy nevet az új naptárnak. 

4. A mappa helye listában kattintson a Naptár mappára, majd az OK gombra. 

Az új naptár megjelenik a Naptár mappaablakban. 

Adott naptár megtekintéséhez jelölje be a neve melletti jelölőnégyzetet. 

Másik személy leveleinek és naptárelemeinek 

kezelése 
Outlook-profiljába felveheti a másik személy postaládáját, amely az Outlook indításakor mindig 

megnyílik. 

Másik személy postaládájának felvétele a saját profilba 

Másik személy mappáinak megnyitása 

1. Válassza a Fájl > Megnyitás és exportálás > Más felhasználó mappája lehetőséget. 

1. Kattintson a Fájl > 

Fiókbeállítások  > 

Fiókbeállítások parancsra. 

2. Az E-mail lapon látható listában 

kattintson az Exchange típusú 

fiókra, majd a Módosítás, végül 

a További beállítások gombra. 

3. A Speciális lapon 

a Megnyitandó postaládák 

csoportban kattintson 

a Hozzáadás gombra, majd írja 

be annak a felhasználónak 

a nevét, akinek a postaládáját fel 

szeretné venni a felhasználói 

profiljába. 

2. A Név mezőben adja meg 

annak a személynek a nevét, 

aki „Megosztás” vagy 

„Hozzáférés átadása” 

engedéllyel ruházta fel Önt, 

vagy kattintson a Név gombra, 

és válassza ki a személyt 

a listáról. 

3. A Mappatípus listában 

kattintson arra a mappára, 

amelyet meg szeretne nyitni. 

Válasz az értekezlet-összehívásokra 

1. Nyissa meg a másik személy Beérkezett üzenetek mappáját, ha az értekezletet nem 

közvetlenül Önnek címezték, és nyissa meg az értekezlet-összehívást. 

2. Kattintson az Elfogadás, a Feltételes vagy a Visszautasítás gombra. 

E-mail üzenet létrehozása vagy megválaszolása más személy nevében 

1. Levelek nézetben hozzon létre vagy nyisson meg egy e-mail üzenetet. 

2. A Beállítások lap Mezők megjelenítése csoportjában kattintson a Feladó gombra. 

3. Adja meg a Feladó mezőben annak a személynek a nevét, akinek a nevében az üzenetet 

küldi. Ha a címjegyzékből szeretné kiválasztani a nevet, válassza a Feladó lehetőséget. 

Ha nem látható a Feladó gomb és mező, kattintson a Beállítások > Feladó gombra. 


