
Windows Outlook – Naptár Hasznos tanácsok

1. lépés

Válassza a Kezdőlap > Új értekezlet lehetőséget.

2. lépés

Válassza az Ütemezési segéd gombot, majd írja be a résztvevők 

nevét. Ekkor megjelenik, hogy mikor érnek rá és mikor nem.

3. lépés

Válassza ki a Helyiségkereső listájából a kívánt helyet, majd 

helyiséget.

4. lépés

Alakítsa át az értekezletet online értekezletté a Skype-

értekezlet hozzáadása gombra kattintva.

5. lépés – Fájl csatolása

Kattintson a Beszúrás > Fájl csatolása parancsra, válasszon ki 

egy fájlt, majd a Hivatkozás megosztása lehetőséget.

6. lépés – A meghívóra adott válaszok követése

Válassza az Értekezlet lapot, jelöljön ki egy értekezletet, majd 

jelenítse meg a válaszokat a Nyomon követés gombra kattintva.  
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Értekezletek ütemezése és a válaszok követése
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Kattintson a jobb gombbal egy eseményre, válassza a 

Kategorizálás parancsot, majd válassza ki a kategóriát.

Váltás más naptárnézetre

Kattintson a Kezdőlap fülre, majd válassza valamelyik 

nézetbeállítást, például Nap vagy Munkahét.  

Billentyűparancsok
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Ugrás a naptárra Ctrl + 2 Új értekezlet-összehívás létrehozása Ctrl + Shift + Q

Ugrás a Levelek nézetre Ctrl + 1 Ugrás a mai napra ALT+Ő, F

Találkozó létrehozása Ctrl + Shift + A Keresés Fel/Le billentyű

Váltás a nap (1), a munkahét (2), a hét (3) vagy a hónap (4) nézetre   Shift+Alt+[1,2,3,4]

Az Outlook billentyűparancsai: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503

Naptár hozzáadása a nézethez

Válassza a Kezdőlap > Naptár megnyitása > Címjegyzékből...

parancsot, majd egy név beírásával jelenítse meg szervezeti 

többi tagjának elérhető naptárait.

Naptár megosztása

Válassza a Kezdőlap > Naptár megosztása parancsot, és 

vegye fel a kívánt személyeket a Címzett sorba, majd kattintson 

a Küldés gombra.

További információ

Outlook-képzés:

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

Az asztali, az online és a mobilverzió eltérései: 

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

Az Outlook rövid útmutatója az első lépésekhez: 

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

Az Outlook windowsos és maces verziója közötti eltérések: 

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

Az események rendszerezése 

kategóriákkal
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