
„Outlook“ paštas, skirtas „Windows“ Trumpoji instrukcija

Aplanko Gauta tvarkymas

Įjunkite Reikšmingiausi gautieji, 

kad matytumėte svarbiausius 

laiškus.

Greitai raskite laiškus su Ieška.

Perjunkite rodinius Tiksliniai ir 

Kiti.

Matykite tik Neperskaitytus 

laiškus.

Raskite ir atlikite veiksmus 

naudodami Ką norite daryti.

Grupuokite laiškus pagal pokalbį. 
Laiškai grupuojami pagal temą.

Laiškų žymėjimas nustatyti priminimą Reikšmingiausi gautieji mokymas

Pasirinkite skirtuką 

Reikšmingiausi gautieji arba 

Kiti ir dešiniuoju pelės 

mygtuku spustelėkite laišką, 

kurį norite perkelti.

Reikšmingiausi pasirinkite 

Perkelti į Kiti arba Visada 

perkelti į Kiti.

© „Microsoft Corporation“, 2017.  Visos teisės ginamos. Puslapis 1 iš 2

Tvarkykite laiškus pagal datą. Iš, 

Kategorija, Žymes, Tema ir dar 

daugiau...

Pažymėkite šalia laiško ,kad 

nustatytumėte priminimą. 

Dešiniuoju pelės mygtuku 

spustelėkite ir pasirinkite 

priminimo datą.
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Raskite ir atlikite veiksmus 

naudodami Ką norite daryti.

Saito pridėjimas bendrinti failą

Įveskite, ką norite daryti, 

tada pasirinkite veiksmą 

arba Gaukite pagalbos, 

kad sužinotumėte daugiau.

Kurdami laišką, 

pasirinkite Pranešimas >

Įtraukti > Įtraukti failą. 

Pasirinkite rodyklę šalia 

failo vardo, kad 

nustatytumėte failo 

teises.

Pasirinkite Bendrinti 

kaip „OneDrive“ saitą.

Parašo kūrimas Pranešimo Išvykęs nustatymas

Spartieji klavišai

Eiti į Kalendorių Ctrl + 2 Pažymėti vykdymo vėliavėle Ctrl + Shift + G

Eiti į paštą Ctrl + 1 Įterpti failą Alt + N A, F

Perjungti aplanką Gauta Ctrl + Shift + 1 Ankstesnis / kitas Rodyklių aukštyn / žemyn klavišai

Persijungti į aplanką Siunčiama Ctrl + Shift + 0 Perkelti į aplanką ALT + H, M, V, pasirinkite aplanką

Atsakyti Ctrl + R Ieškoti Ctrl + E

Atsakyti visiems Ctrl + Shift + R Siųsti / gauti F9

Žr. „Outlook“ skirtus sparčiuosius klavišus https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503

Spustelėkite Failas > 

Parinktys > Paštas > 

Parašai...

Pasirinkite Failas > 

Automatinių atsakymų 

siuntimas (Išvykęs)

„Outlook“ mokymas 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864509

Stalinio kompiuterio, internetinės ir mobiliosios versijų 

skirtumai https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864504

„Outlook“ greito pasirengimo darbui vadovas 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864510

Skirtumai tarp „Outlook“, skirtos „Windows“ ir skirtos „Mac“ 

versijų https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864506

Daugiau informacijos
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