
Εξατομικευμένη εμπειρία
Προσαρμόστε το Outlook. Επιλέξτε διαφορετικούς συνδυασμούς 
χρωμάτων και φόντα και συγχρονίστε τις επιλογές σας με τους 
υπόλοιπους υπολογιστές σας.

Αναζήτηση
Μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζήτηση σε φακέλους, 
υποφακέλους ακόμη και σε άλλα γραμματοκιβώτια.

Διαχείριση εργασιών μηνυμάτων στη λίστα μηνυμάτων
Κατηγοριοποιήστε, επισημάνετε ή διαγράψτε μηνύματα 
ακριβώς στο σημείο όπου βρίσκονται, στη λίστα μηνυμάτων.

Προβολή Backstage
Κάντε κλικ στην καρτέλα 
Αρχείο για να ανοίξετε την 
προβολή Backstage, όπου  
προσθέτετε λογαριασμούς  
και αλλάζετε ρυθμίσεις.

Περισσότερες ενέργειες στη 
γραμμή εκκρεμών εργασιών
Η γραμμή εκκρεμών εργασιών 
εμφανίζει την Επισκόπηση 
ημερομηνιών, τις συναντήσεις, 
τις επαφές και τη λίστα 
εργασιών σας.

Παράθυρο ατόμων
Δείτε λεπτομέρειες για όλα τα 
άτομα από τις γραμμές Προς, 
Από ή Κοιν. σε κάθε μήνυμα. 

Απάντηση από το παράθυρο 
ανάγνωσης
Αποστείλετε απαντήσεις 
και προωθήστε μηνύματα 
απευθείας από το παράθυρο 
ανάγνωσης. Στο παράθυρο 
ανάγνωσης μπορείτε επίσης να 
συντάξετε την απάντησή σας.

Σύνοψη
Ρίξτε μια γρήγορη ματιά στο 
Ημερολόγιο, τα Άτομα και 
τις Εργασίες σας. Μπορείτε 
ακόμη να δείτε τις προσεχείς 
συναντήσεις σας.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 
Το Microsoft Outlook 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Δημιουργήσαμε, λοιπόν,  
αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.



Ας πάρουμε τα πράγματα 
από την αρχή: Προσθήκη  
λογαριασμού
Για να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα, πρέπει να έχετε συνδεθεί 
στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν η εταιρεία σας 
χρησιμοποιεί το Microsoft Exchange, το Outlook 2013 θα προσπαθήσει να 
ρυθμίσει ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εσάς. 

Εάν διαθέτετε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Internet (όπως 
Hotmail, Gmail ή Yahoo!), πληκτρολογήστε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης για να ρυθμίσετε το λογαριασμό σας.

Αλλαγή Θέματος του Office
 

Το Office 2013 έχει επανασχεδιαστεί για να παρέχει μια απλουστευμένη εμπειρία 
σε τακτοποιημένη προβολή, που μοιάζει με ένα λευκό φύλλο χαρτιού. Εάν θέλετε 
οι διαφορετικές περιοχές του Outlook να εμφανίζονται με πιο ευδιάκριτο τρόπο, 
μπορείτε να αλλάξετε το Θέμα του Office.

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Αρχείο > Λογαριασμός του Office για να 
αλλάξετε τους συνδυασμούς χρωμάτων του Office 2013 σε όλους τους 
υπολογιστές σας ή χρησιμοποιήστε τις Επιλογές του Outlook για να αλλάξετε 
το συνδυασμό χρωμάτων μόνο σε αυτόν τον υπολογιστή. Μπορείτε να επιλέξετε 
μεταξύ των ρυθμίσεων Λευκό, Ανοιχτό γκρι ή Σκούρο γκρι.



Στοιχεία που ενδέχεται να αναζητάτε 
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα για να βρείτε κάποια από τα συνηθέστερα εργαλεία και 
εντολές στο Outlook 2013.

Για... Κάντε κλικ 
στην καρτέλα... Και κάντε αναζήτηση στην ομάδα...

Εφαρμογή επιστολόχαρτου ή φόντων σε 
μήνυμα

Αρχείο Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Αλληλογραφία > Επιστολόχαρτα και 
γραμματοσειρές. Στην καρτέλα Προσωπικά επιστολόχαρτα, κάντε κλικ στην επιλογή Θέμα.

Αποστολή αυτόματων απαντήσεων όταν 
είστε εκτός γραφείου

Αρχείο Στην περιοχή Πληροφορίες λογαριασμού, κάντε κλικ στα στοιχεία Αυτόματες απαντήσεις > 
Να αποστέλλονται αυτόματες απαντήσεις και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τις επιλογές σας 
(για αυτήν τη δυνατότητα απαιτείται λογαριασμός του Microsoft Exchange Server).

Εισαγωγή εικόνας ή εικόνας clip art Εισαγωγή Από ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στην επιλογή Απεικονίσεις και 
στη συνέχεια κάντε κλικ σε μία από τις εξής επιλογές: Εικόνες, Εικόνες στο Internet, Σχήματα, 
Smart Art, Γράφημα ή Στιγμιότυπο οθόνης.

Διαχείριση μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου με την ανάθεση κανόνων

Κεντρική Στην προβολή Αλληλογραφία, κάντε κλικ στις επιλογές Μετακίνηση > Κανόνες.

Εισαγωγή συμβόλου ή ειδικού χαρακτήρα Εισαγωγή Από ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στις επιλογές Σύμβολα > Σύμβολο.

Προσθήκη αργιών στο ημερολόγιο Αρχείο Κάντε κλικ στα στοιχεία Επιλογές > Ημερολόγιο. Στην περιοχή Επιλογές ημερολογίου, κάντε 
κλικ στο κουμπί Προσθήκη αργιών.

Κοινή χρήση ημερολογίου Κεντρική Από την προβολή Ημερολόγιο, στην ομάδα Κοινή χρήση, κάντε κλικ στις επιλογές 
Ημερολόγιο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου > Κοινή χρήση ημερολογίου (για αυτήν 
τη δυνατότητα απαιτείται λογαριασμός του Microsoft Exchange Server) ή στην επιλογή 
Δημοσίευση στο διαδίκτυο.



Προγραμματισμός σύσκεψης Lync
Συναντηθείτε με τους συνεργάτες σας πρόσωπο με πρόσωπο ή αποφύγετε τα έξοδα 
των μετακινήσεων προγραμματίζοντας μια ηλεκτρονική σύσκεψη με το Lync 2013.

Προγραμματισμός βάσει καιρικών συνθηκών
Δείτε μετεωρολογικές προβλέψεις για την πόλη σας και έως και τέσσερα ακόμη μέρη.  
Έτσι, εάν προγραμματίζετε ένα επαγγελματικό ταξίδι, μπορείτε να οργανωθείτε καλύτερα.

Σύνοψη
Τοποθετήστε το ποντίκι επάνω 
από μια σύσκεψη ή συνάντηση 
για να δείτε τις σχετικές 
λεπτομέρειες.

Προβολή ημερολογίων 
άλλων χρηστών
Δείτε γρήγορα το κατάλληλο 
χρονικό διάστημα για τον 
προγραμματισμό συσκέψεων 
με τους συνεργάτες σας.

Πολλά περισσότερα από ένα απλό ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 
Η επικοινωνία είναι πολύτιμη, αλλά το ίδιο ισχύει και για το χρόνο σας. Το Outlook 2013 έχει ενημερώσει 
τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειρίζεστε το χρόνο, τις επαφές και τις εργασίες σας.



Δημιουργία υπογραφής 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 

Για να δημιουργήσετε μια νέα υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  
κάντε τα εξής: 

1.   Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Αλληλογραφία. Στην περιοχή 
Σύνθεση μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Υπογραφές. 

2.  Στην καρτέλα Υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στην 
επιλογή Δημιουργία και πληκτρολογήστε ένα όνομα για την υπογραφή.

3.  Στο πλαίσιο Επεξεργασία υπογραφής, πληκτρολογήστε το κείμενο 
που θέλετε να συμπεριληφθεί στην υπογραφή και χρησιμοποιήστε τα 
ενσωματωμένα εργαλεία για να το μορφοποιήσετε κατάλληλα.

 

Αυτόματη προσθήκη 
υπογραφής σε μηνύματα
 

Για να προστίθεται αυτόματα μια υπογραφή σε όλα τα νέα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργείτε, κάντε τα εξής:

1.   Από οποιαδήποτε προβολή, κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > 
Αλληλογραφία. Στην περιοχή Σύνθεση μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή 
Υπογραφές.

2.  Στην περιοχή Επιλογή προεπιλεγμένης υπογραφής, επιλέξτε την υπογραφή 
που θα προστίθεται στα Νέα μηνύματα. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να 
επιλέξετε μια διαφορετική υπογραφή για Απαντήσεις/προωθήσεις.

3.  Για να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο μια υπογραφή σε ένα νέο μήνυμα, 
από την καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Συμπερίληψη, κάντε κλικ στην 
επιλογή Υπογραφή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην υπογραφή που θέλετε.

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει μια υπογραφή, μπορείτε να την αντιγράψετε από τα 
απεσταλμένα μηνύματά σας και να την επικολλήσετε εδώ.


