Пошта Outlook для Windows

Пам’ятка

Упорядкування папки "Вхідні"
Переходьте між поданнями
Важливі та Інші в папці "Вхідні".
Знаходьте та виконуйте
команди, використовуючи
функцію Допомога.
Швидко знаходьте повідомлення
за допомогою функції пошуку.
Перегляньте лише непрочитану
пошту.
Упорядкуйте пошту за датою,
відправником, категорією,
позначками, темою тощо…
Згрупуйте повідомлення в
розмови. Повідомлення
групуються за темою.

Позначення повідомлень для
встановлення нагадування
Виберіть
поряд із
повідомленням, щоб
установити нагадування.
Клацніть
правою
кнопкою миші, щоб
вибрати дату для
нагадування.
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Увімкніть функцію Важливі
вхідні, щоб переглядати
найважливішу пошту.

Навчання функції "Важливі вхідні"
Перейдіть на вкладку
Важливі або Інші та
клацніть правою
кнопкою миші
повідомлення, яке
потрібно перемістити.
На вкладці Важливі
виберіть Перемістити
на вкладку "Інші" або
Завжди переміщати
на вкладку "Інші".
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Пошук і виконання команд із
використанням функції "Допомога"
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Вкладення посилання для
спільного доступу до файлу
Створюючи
повідомлення виберіть
Повідомлення >
Включення > Вкласти
файл.
Клацніть стрілку поруч з
іменем файлу, щоб
визначити дозволи для
файлу.

Введіть потрібну дію,
потім виберіть її зі
списку або виберіть
Довідка за запитом,
щоб дізнатися більше.

Створення підпису

Виберіть Надіслати як
посилання OneDrive,
щоб передати файл.

Установлення сповіщення
"Не на роботі"

Виберіть Файл >
Параметри > Пошта >
Підписи…

Виберіть Файл >
Автовідповіді (не на
роботі)

Сполучення клавіш
Перейти до календаря

Ctrl+2

Позначити до виконання

Ctrl+Shift+G

Перейти до пошти

Ctrl+1

Вставити файл

Alt+Щ, А, Ф

Перейти до папки "Вхідні"

Ctrl+Shift+1

Назад або вперед

Стрілка вгору або вниз

Перейти до папки "Вихідні"

Ctrl+Shift+0

Перейти до папки

Alt+Е, Є, Е, вибрати папку

Відповісти

Ctrl+R

Пошук

Ctrl+E

Відповісти всім

Ctrl+Shift+R

Надіслати й отримати

F9

Див. сполучення клавіш для Outlook за адресою: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503

Додаткові відомості
Навчальні курси з Outlook:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864509

Короткий посібник користувача програми Outlook:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864510

Різниця між класичною, онлайновою й мобільною
версіями: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864504

Різниця між версіями Outlook для Windows і Mac:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864506
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