
Outlook pasts sistēmai Windows Atgādnes

Iesūtnes kārtošana

Ieslēdziet svarīgo ziņojumu 

iesūtni, lai skatītu svarīgākos e-

pasta ziņojumus.

Ātra ziņojumu atrašana ar 

meklēšanu.

Pārslēgšanās starp svarīgo un 

pārējo ziņojumu iesūtnes skatu.

Tikai nelasītā pasta skatīšana.

Atrodiet un veiciet darbības ar 

priekšāteikšanu.

Ziņojumu grupēšana pēc sarunas vai 
pavediena. Ziņojumi tiek grupēti pēc tēmas.

Ziņojuma atzīmēšana ar karodziņu, 

lai iestatītu atgādinājumu

Svarīgo ziņojumu iesūtnes apmācība

No iesūtnes atlasiet cilni 

Svarīgie vai Citi un ar peles 

labo pogu noklikšķiniet uz 

ziņojuma, kuru vēlaties 

pārvietot.

Sadaļā Svarīgie izvēlieties 

Pārvietot pie citiem vai 

Vienmēr pārvietot pie 

citiem.
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Pasta kārtošana pēc datuma, 

sūtītāja, kategorijas, karodziņiem, 

tēmas un vēl...

Atlasiet       blakus 

ziņojumam, lai iestatītu 

atgādinājumu. Ar peles 

labo pogu noklikšķiniet 

uz       , lai izvēlētos 

atgādinājuma datumu.
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Atrodiet un veiciet darbības ar 

priekšāteikšanu

Saites pievienošana, lai kopīgotu 

failu

Ievadiet, ko vēlaties darīt, 

un pēc tam atlasiet 

darbību vai atlasiet 

Saņemt palīdzību, lai 

uzzinātu vairāk.

Kad veidojat ziņojumu, 

atlasiet Ziņojums > 

Iekļaut > Pievienot

failu. 

Atlasiet bultiņu blakus 

faila nosaukumam, lai 

iestatītu faila atļaujas.

Lai augšupielādētu failu, 

atlasiet Kopīgot kā 

OneDrive saiti.

Paraksta izveide Paziņojuma par savu prombūtni 

iestatīšana

Īsinājumtaustiņi

Kalendāra atvēršana Ctrl + 2
Atzīmēšana ar karodziņu vēlākai 

skatīšanai
Ctrl + Shift + G

Pasta atvēršana Ctrl + 1 Faila ievietošana Alt+N A, F

Pārslēgties uz iesūtni Ctrl + Shift + 1 Iepriekšējais/nākamais Bultiņa uz augšu/uz leju

Pārslēgšanās uz izsūtni Ctrl + Shift + 0 Pārvietošana uz mapi ALT + H, M, V, atlasiet mapi

Atbildēt Ctrl + R Meklēšana Ctrl + E

Atbildēt visiem Ctrl + Shift + R Sūtīšana/saņemšana F9

Tastatūras īsinājumtaustiņus programmā Outlook skatiet šeit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503

Atlasiet Fails > Opcijas 

> Pasts > Paraksti...
Atlasiet Fails > 

Automātiskās atbildes 

(ārpus biroja)

Outlook apmācība: 

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

Atšķirības starp darbvirsmas, tiešsaistes un mobilajām ierīcēm 

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

Outlook īsā lietošanas pamācība: 

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

Atšķirības starp Windows un Mac paredzētajām Outlook 

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

Papildinformācija
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