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Осы нұсқауларда  
Microsoft Outlook 2010 бағдарламасының көрінісі Outlook 2003 нұсқасынан басқаша болғандықтан, үйрену процесін қысқарту үшін, осы 
нұсқауларды жасадық. Жаңа интерфейстің негізгі бөліктері туралы үйрену, тегін Outlook 2010 оқыту курсын алу және Көмекші жұмыста жоқ, 
Outlook параметрлері тілқатысу терезесі мен Импорттау және экспорттау шебері сияқты мүмкіндіктерді табу үшін осы нұсқауды оқыңыз. 

© Майкрософт корпорациясы 

(Microsoft Corporation), 2010. 
Барлық құқықтары қорғалған. 

Таспаны жасыру  

Экранда көбірек орын керек па? 
Таспаны жасыру не көрсету 
үшін, осы белгішені немесе 
CTRL+F1 пернелер тіркесімін 
басыңыз. 

Пайдаланушылар аймағы  

Outlook Social Connector бағдарламасы Outlook 
бағдарламасын әлеуметтік желілерге қосады. 
Әдепкі бойынша, ол пайдаланушылар 
аймағында қайырылып көрсетіледі. 

Таспа қойындылары  

Түймешіктері мен пәрмендерін көрсету үшін, 
таспадағы кез келген қойындыны нұқыңыз.  

Іс тізімі  

Осы өлшемін өзгертуге 
болатын тақта күн 
навигаторын, кездесулерді 
және тапсырмалар тізімін 
көрсетеді.  

Backstage көрінісі  

Backstage көрінісіне кіру үшін, 
Файл қойындысын нұқыңыз. 
Онда тіркелгі параметрлерін 
өзгертуге, автожауаптарды 
орнатуға және ережелер мен 
ескертулерді басқаруға болады.  

Backstage көрінісінен шығу үшін, 
кез келген таспа қойындысын 
нұқыңыз. 

Оқу аймағы  

Таңдалған элементтің 
мәтінін көрсетеді.  

Шарлау аумағы  

Таңдаулы қалталар аймақтың жоғарғы 
жағында көрсетіледі. Аймақтың 
орталығында барлық белсенді 
қалталар тұрады. Аймақтың төменгі 
жағында келесілердің көрінісі үшін 
түймешікті басыңыз: Пошта, Күнтізбе, 

Контактілер және т.б. 

Әр көріністе таспа қойындысы өзгеріп, 
сол көрініс үшін тиісті түймешіктер мен 
пәрмендерді көрсетеді. 

Таспа топтары  

Әр таспа қойындысы топтардан, ал топтар сәйкес пәрмендер жинағынан 
тұрады. Осында, Жауап беру тобында таңдалған электрондық пошта 
хабарларына жауап беру немесе қайта жіберу пәрмендері бар.  

Жылдам қатынау тақтасы  

Осы жерде көрсетілген пәрмендер әрқашан көрініп тұрады. Осы 
құралдар тақтасына таңдаулы пәрмендерді қосуға болады.  
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Outlook 2010 бағдарламасымен 
жұмысқа кірісу  
Ўзақ уақыт бойы Microsoft Outlook 2003 бағдарламасын 
пайдаланған болсаңыз, әрине Outlook 2003 пәрмендерінің және 
құралдар тақтасы түймешіктерінің Outlook 2010 
бағдармасындағы жаңа орналасуы туралық сұрақ пайда 
болады. 

Outlook 2010 бағдарламасын үйренуге көмектесетін көптеген 
тегін ресурстарымыз бар. Соның ішінде оқыту курстары және 
таспа мәзірлерінің нұсқаулары. Осы ресурстарды табу үшін, 
Файл қойындысын нұқып, Анықтама түймешігін басыңыз. 
Қолдау тармағының астынан, Жұмысқа кіріскенде параметрін 
таңдаңыз. 

Мәзірлер мен құралдар тақтасы қайда 
орналасқан?  
Outlook 2010 бағдарламасының басты терезесінің жоғарғы 
жағында кең қатар жайылып тұрады. Бұл Outlook 2010 
бағдарламасының таспасы және ол ескі мәзірлер мен құралдар 
тақталарын ауыстырады. Таспадағы әр қойындының таспа 
топтарына ұйымдастырылған түрлі түймешіктері және 
пәрмендері бар.  

Outlook 2010 бағдарламасын ашқанда, пошта үшін таспаның 

Басты қойындысы ашық болады. Қойындының сол жағында 

бірінші көретініңіз, Жаңа электрондық пошта немесе Жаңа 

элементтер жасау пәрмендері бар (Кездесу, Жиналыс және 

Контакт сияқты) Жаңа тобы.  

Жауап беру тобында Жауап беру, Бәріне жауап беру және 
Қайта жіберу, сондай-ақ, жиналыс орнату немесе IM (Жедел 
хабар) арқылы жауап беру пәрмендері бар.  
Таспа өзінің көрінісін компьютер экранының өлшемі мен 
ажыратымдылығына лайықтайды. Кішірек экрандарда кейбір 
тапса топтары пәрмендерін емес, тек топ атауларын көрсетуі 
мүмкін. Бұл жағдайда, пәрмендерді шығару үшін, жай ғана топ 
түймешігіндегі көрсеткіні нұқыңыз. 
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Дер кезінде қажет пәрмендер  
Барлық қол жетімді пәрмендерді толығымен көрсетудің орнына, 
Outlook 2010 бағдарламасы орындалған арнайы әрекеттерге 
сәйкес керекті пәрмендерді көрсетеді. 

Мысалы, шарлау аумағында Пошта түймешігін 
басқанда, таспада пошталармен жұмыс істеу 
үшін керекті пәрмендері көрсетіледі. жіберуге, 
жоюға не жауап беруге, оқылған не оқылмаған 
деп белгілеуге, санаттауға не кейінгі әрекеттер 
үшін белгілеуге болады. 

Жаңа электрондық пошта хабарын жіберу үшін, таспадағы 
Жаңа электронды пошта түймешігін басыңыз. Ашылатын 
терезеде мәтінді пішімдеу, мекенжайлық кітаптан атты алу, 
хабарға файлдар не Outlook элементтерін тіркеу немесе 
хабарға электрондық қолтаңба қосу үшін керекті пәрмендер 
бар. 

Осылайша, шарлау аймағындағы Күнтізбе түймешігін 
басқанда, күнтізбелерді ортақ пайдалану, жиналыстар жасау 
және күнтізбені күн, апта немесе ай бойынша ұйымдастырумен 
жұмыс істеу пәрмендерін көресіз. 

Жиналысты жоспарлау үшін, таспадағы Жаңа жиналыс 
түймешігін басыңыз. Ашылатын терезеде Жоспарлау 
көмекшісі, Мекенжайлық кітап және жиналысты күн сайын, 
апта сайын, ай сайын немесе жыл сайын жасау үшін қайталану 
параметрлері сияқты жиналыс пәрмендері бар. 

Барлық кездері керек болатын пәрмендер түгелімен 
көрсетілмегені үшін уайымдамаңыз. Бірінші қадамдарды 
орындағаннан кейін, керекті пәрмендер көрсетіледі. 
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Іздеуіңіз мүмкін элементтер  

Outlook 2010 бағдарламасында іздеңіз мүмкін пәрмендер мен параметрлерді табу үшін төмендегі кестені қараңыз. Бұл кесте толық 
болмағанымен, жұмысты бастау үшін пайдалы болып табылады. Outlook 2010 пәрмендерінің толық тізімін табу үшін, Файл қойындысын 
нұқып, Анықтама түймешігін басып, Жұмысқа кіріскенде параметрін таңдағаннан кейін, Таспа нұсқаларының көзбе-көз белсенді мәзірі 
тармағын таңдаңыз. 

Кімге... Нұқыңыз... Одан кейін... 

Күнтізбелерді ортақ пайдалану Күнтізбе 
Басты қойындысының Ортақ пайдалану тобында, Күнтізбені электрондық пошта 
арқылы жіберу, Күнтізбені ортақ пайдалану (Microsoft Exchange Server тіркелгісін 
қажет етеді) немесе Желіде жариялау түймешігін басыңыз.  

Outlook бағдарламасында тіркемелерді 
бөлек терезеде ашпастан көру Пошта 

Алдымен, қол жеткізгісіз болса, оқу аймағын қосыңыз. Ол үшін, Көру қойындысын 
нұқып, Орналасу тобында аймақты көрсететін орынды таңдау үшін Оқу аймағы 
көрсеткісін нұқыңыз. Одан кейін, тіркемені көру мақсатында файлды алдын ала 
қарап алу үшін, оқу аймағындағы тіркеменің белгішесін нұқыңыз. Тек сенімді 
көздердің тіркемелерін көруге немесе ашуға болады. 

Хабарларға автоматты түрде жауап 
беру (Көмекші жұмыста жоқ) 

Пошта, Күнтізбе, 
Контактілер  

және тағы басқасы 

Файл қойындысын нұқып, Автожауаптар тобында Автожауаптар жіберу 
түймешігін басыңыз, хабарыңызды жасап, керекті параметрлерді таңдаңыз. 
(Microsoft Exchange Server тіркелгісін қажет етеді.) 

Хабарды кері қайтару Пошта 

Шарлау аумағында, Жіберілген түймешігін басып, кері қайтару керек хабарды 
таңдаңыз. Хабар қойындысының Жылжыту тобында Әрекеттер түймешігін басып, 
Хабарды шақырып алу параметрін таңдаңыз. Одан кейін жіберілген хабарды 
жоюға немесе басқа хабармен ауыстыруға болады. (Microsoft Exchange Server 
тіркелгісін қажет етеді.) 

Элементтерді лездік іздеу арқылы табу 

Пошта, Күнтізбе, 
Контактілер  

немесе іздеу керек 
басқа элемент 

Шарлау аумағында іздеу керек қалтаны ашыңыз. Іздеу жолағына іздеу мәтінін 
теріңіз. Сондай-ақ, іздеу шарттарын Іздеу құралдары қойындысының Нақтылау 
тобында таңдауға болады. Іздеу ауқымын Іздеу құралдары қойындысының Аумақ 
тобында Бүкіл пошта элементтері түймешігін басу арқылы кеңейтуге болады. 

Тіркелгі параметрлерін өзгерту 
Пошта, Күнтізбе, 

Контактілер  
және тағы басқасы 

Файл қойындысын нұқып, Ақпарат, Тіркелгі параметрлері түймешігін басыңыз. 
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Алдын ала қарап алу параметрі қайда? 
Outlook 2010 бағдарламасында алдын ала қарап алу 
параметрін Backstage көрінісінен табасыз. 

Файл қойындысын нұқып, Басып шығару түймешігін басыңыз. 
Терезенің оң жағында таңдалған элементтің басып 
шығарылғандағы алдын ала көрінісі көрсетіледі. 

Құралдар | Параметрлер қойындысы 
қайда? 
Outlook бағдарламасының хабарды жібермес бұрын емлені 

автоматты түрде тексеруі, жаңа хабар келгенде дыбыстың естілуі 

немесе шығыс хабарларының HTML, пішімделген мәтін немесе 

кәдімгі мәтін пішіміне түрлендірілуі сияқты әрекеттерді басқаруға 

мүмкіндік беретін бағдарлама параметрлері керек пе? 

Файл қойындысын нұқып, Параметрлер түймешігін басыңыз. 

Outlook параметрлерін теңшеуге мүмкіндік беретін Outlook 

параметрлері тілқатысу терезесі ашылады. 

Басып шығаруға қатысты таңдаулар жасау мақсатында Басып 
шығару тілқатысу терезесін ашу үшін, Басып шығару 

параметрлері түймешігін басыңыз.  
Outlook параметрлері тілқатысу терезесіндегі кейбір 
параметрлер тек Outlook бағдарламасына қолданылады. Алайда, 
кейбір параметрлер (мысалы, түстер схемасы) орнатылған 
барлық Microsoft Office 2010 бағдарламаларына қолданылады. 
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Көмекші жұмыста жоқ параметрі қайда? 
Outlook 2010 бағдарламасында Көмекші жұмыста жоқ 
параметрінің атауы және орны жаңа. Енді оны Backstage 
көрінісінен табуға болады. Файл қойындысын нұқып, Ақпарат 
түймешігін басып, Автожауаптар параметрін таңдаңыз. 

Автожауаптар тілқатысу терезесінде, Автожауаптар жіберу 
параметрін таңдап, қол жеткізгісіз болғанда Outlook сіздің 
атыңыздан жіберу керек жауаптарды жасаңыз.  
 
Ескертпе   Бұл мүмкіндік Microsoft Exchange Server тіркелгісін 
қажет етеді. 

Импорттау және экспорттау параметрі 
қайда? 
Outlook 2010 бағдарламасында да элементтерді экспорттауға және 
импорттауға болады. Мысалы, Outlook бағдарламасынан .pst (Жеке 
қалталар) файлын экспорттауға немесе Outlook күнтізбесіне .ics 
(iCalendar) файлын импорттауға болады.  

Басты бағдарлама терезесінде Файл қойындысын нұқып, Ашу 
түймешігін, Импорттау түймешігін басып, Импорттау және 
экспорттау шеберін ашыңыз. Outlook 2003 бағдарламасын-
дағыдай, ақпаратты импорттау немесе экспорттау бойынша 
шебер қадамдарын орындаңыз. 
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Электрондық пошта қолтаңбасын жасау  
Жаңа хабарды ашу арқылы бастаңыз. Хабар қойындысының 
Қосу тобындағы Қолтаңба түймешігін басып, Қолтаңбалар 
параметрін таңдаңыз. 

Электрондық пошта қолтаңбасы 
қойындысында Жаңа түймешігін 
басыңыз. Қолтаңба үшін атау теріп, 
Жарайды түймешігін басыңыз. 
Қолтаңбаны өзгерту жолағында, 
қолтаңбаға қосу керек мәтінді теріңіз. 

Қолтаңбаны пішімдеу үшін, оны таңдап, керекті параметрлерді 
қолдану үшін, мәнер және пішімдеу түймешіктерін 
пайдаланыңыз. Мәтіннен басқа элементті қосу үшін, элементтің 
көрсетілуі керек аймақты нұқып, төмендегі әрекеттердің бірін 
орындаңыз: 

 Деректеме кәртішкесі түймешігін басып, Сақталды 

тізімінде атыңызды таңдап, Жарайды түймешігін басыңыз.  

 Таңдау мақсатында суретті шолу үшін Сурет, Жарайды 
түймешігін басыңыз.  

 Еренсілтемені кірістіру түймешігін басып, Мекенжай 
жолағына еренсілтемені теріп, Жарайды түймешігін 
басыңыз.  

Қолтаңбаны жасауды немесе өзгертуді аяқтау үшін, Жарайды 
түймешігін басыңыз.  

Ескертпе   Енді ғана жасалған немесе өзгертілген қолтаңба 
қазір ашық хабарда автоматты түрде көрсетілмейді. Оны 
хабарға қолмен кірістіру керек. 

Жаңа электрондық пошта 
хабарламаларына қолтаңба қосу  
Хабарларға қолтаңбаны автоматты түрде қосу үшін, төмендегі 
әрекеттерді орындаңыз: 

Хабар қойындысының Қосу тобындағы Қолтаңба түймешігін 
басып, Қолтаңба параметрін таңдаңыз. 

Электрондық пошта жазбасы тізіміндегі Әдепкі қолтаңбаны 
таңдаңыз тармағының астынан, қолтаңбаны байланыстыру 
керек электрондық пошта тіркелгісін таңдаңыз. Жаңа хабарлар 
тізімінде, қосу керек қолтаңбаны таңдаңыз. Қолтаңбаны 
хабарға жауап бергенде немесе қайта жібергенде қосу үшін, 
Жауап пен қайта жіберу тізімінде қолтаңбаны таңдаңыз. 

Немесе (ешқайсы) тармағын таңдаңыз. 

Жаңа хабарға қолтаңбаны қолмен қосу үшін, төмендегі 
қадамдарды орындаңыз: 

Жаңа хабарды ашып, Хабар қойындысының Қосу тобында 

Қолтаңба түймешігін басып, керекті қолтаңбаны таңдаңыз. 

Кеңес   Қазір ашық хабардан қолтаңбаны алып тастау үшін, 
хабар құрамынан қолтаңбаны таңдап, DELETE пернесін басыңыз.  



Outlook 2003 бағдарламасынан 

Outlook 2010 бағдарламасына тасымалдау 

Microsoft® 

Перне кеңестерін таныстыру  
Outlook 2010 бағдарламасы тапсырмаларды тінтуірдің 
көмегінсіз жылдам орындауға мүмкіндік беретін, перне 
кеңестері деп аталатын таспаға арналған пернелер тіркесімін 
ұсынады. 

Outlook бағдарламасының терезесін 
теңшеу  
Әр адамның Outlook 2010 интерфейсінің шарлау аймағы, оқу 
аймағы, іс тізімі немесе пайдаланушылар аймағы сияқты түрлі 
бөліктерін көру бойынша қалаулары әр түрлі болуы мүмкін. 

Перне кеңестерін таспада көрсету үшін, ALT пернесін басыңыз. 

Таспадағы қойындылар ішінде пернетақта арқылы ауысу үшін, 
қойындының астында көрсетілген әріп пернесін басыңыз. 
Жоғарыда көрсетілген мысалда, Жіберу/алу қойындысы үшін S 
пернесін, Қалта қойындысы үшін O пернесін, Көрініс 
қойындысы үшін V пернесін және т.б. басу керек. 

Осы әдіс бойынша, таспа қойындысына өткеннен кейін, барлық 
қол жетімді перне кеңестері экранда көрсетіледі. Одан кейін, 
пайдалану керек пәрмен үшін тізбекті аяқтау мақсатында соңғы 
пернені (немесе пернелерді) басуға болады.  

Тізбектің ішінде бір деңгейге кері қайту үшін, ESC пернесін 
басыңыз. Қатарда осылай бірнеше рет жасау перне кеңесі 
режимін болдырмайды. 

Кеңес   Outlook 2003 бағдарламасындағы пернелер тіркесімі 
Outlook 2010 бағдарламасында да қол жетімді. Егер пернелер 
тіркесімінің ретін білсеңіз, соны теріңіз. Мысалы, CTRL+C қазір 
де таңдалған ақпаратты аралық сақтағышқа көшіреді, ал 
CTRL+R хабарды жауап беру үшін ашады. 

Интерфейстің осы міндетті емес бөліктерін көрсету не жасыру 
үшін, шарлау аймағының астындағы Пошта түймешігін басып, 

таспадағы Көрініс қойындысын нұқыңыз. 

Орналасу және Пайдаланушылары аймағы топтарында, 
Шарлау аймағы, Оқу аймағы, Іс тізімі немесе 
Пайдаланушылар аймағы түймешігін басып, керекті көрсету 
параметрлерін орнатыңыз. 


