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Cho biết số email trong 
chuỗi thư.

Thêm thư mục yêu thích

Nếu bạn chưa có Outlook for iOS, 
hãy tải xuống ứng dụng từ Apple 
Store.
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Nhấn đúp để sử dụng hộp 
Tìm kiếm từ khóa.

Nhấn vào hình đại diện (hoặc 
logo) tài khoản của bạn để 
chuyển đổi dạng xem tài khoản, 
xem Thư mục, quản lý Yêu thích 
và truy nhập Cài đặt  .

Từ dạng xem tài 
khoản và thư mục, 
nhấn vào bút chì để 
thêm và quản lý mục
Yêu thích của bạn.

Thay đổi cài đặt

Nhấn vào Tùy chọn 
trượt nhanh > Trượt 
nhanh sang phải hoặc 
Trượt nhanh sang trái, 
rồi chọn một hành 
động.

Nhấn vào Hộp thư đến 
Ưu tiên để bật hoặc tắt 
Hộp thư đến Ưu tiên.

Nhấn vào Sắp xếp theo 
chuỗi để sắp xếp thư 
dưới dạng chuỗi hội 
thoại.

Trượt nhanh sang phải hoặc trái 
để thực hiện hành động trên thư.

Nhấn vào Lọc để chỉ hiển thị thư 
Chưa đọc, Gắn cờ hoặc có Tệp 
đính kèm.

Nhấn vào biểu tượng soạn thảo 
để bắt đầu một thư mới.

Xem bạn được đề cập đến 
ở đâu trong email với @đề 
cập đến.

Nhanh chóng thực hiện hành 
động từ hộp thư đến với hành 
động nhanh.

Các chấm thông báo xuất hiện khi 
bạn có email chưa đọc.

Nhấn để chuyển đổi giữa thư Ưu 
tiên và Khác. Ưu tiên sẽ hiển thị 
các email quan trọng còn các thư 
khác hiển thị trên tab Khác. 

https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
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Đánh dấu và gắn cờ cho thưTìm thư mục

Đính kèm tệp hoặc hình ảnh

RSVP cho lời mời

Thay đổi dạng xem lịch
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Nhấn vào biểu tượng 
camera để chèn tài liệu, ảnh 
hoặc hình ảnh bảng trắng.

Trong Lịch, nhấn Xem và 
chọn Lịch công tác, 
Ngày, 3 ngày, rồi đến 
dạng xem Tháng. 

Nhấn RSVP trong một 
lời mời họp, rồi nhấn 
Chấp nhận, Do dự hoặc 
Từ chối Bạn cũng có thể 
chọn không gửi thư trả 
lời người gửi.

Xem thẻ liên hệ
Nhấn vào tên liên hệ để 
xem số điện thoại, địa 
chỉ email và các thông 
tin khác của họ.

Nhấn vào Hiển thị tổ 
chức để xem hệ thống 
cấp bậc tổ chức của một 
liên hệ và những người 
họ làm việc cùng.

Nhấn Menu, rồi nhấn và giữ biểu 
tượng tài khoản để xem danh sách 
thư mục cho tài khoản đó.

Trong thư, nhấn ... rồi 
nhấn Đánh dấu hoặc 
Gắn Cờ. Bạn cũng có thể 
tùy chỉnh trượt nhanh để 
đánh dấu hoặc gắn cờ 
cho thư. 

Nhấn vào biểu tượng 
kẹp giấy > Đính kèm 
tệp để chọn tệp.

Chuyển thiết bị sang 
chế độ khổ ngang để 
xem dạng xem 7 ngày.
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