Meelespea – Outlook for iOS

Meelespea

Suhtlemine. Korraldamine. Asjade liikuma panemine.
Puudutage konto avatari (või
logo), et vahetada konto vaateid,
vaadata kaustu, hallata lemmikuid
ja pääseda ligi sätetele
.

Kui teil pole Outlooki iOS-i jaoks,
laadige see alla Apple Store’ist.

Uue sõnumi alustamiseks
puudutage koostamise ikooni.
Puudutage nuppu Filter, et
kuvada üksnes Lugemata, Lipuga
märgitud või Manustega sõnumid.

Puudutage, et valida kas
fookustatud või muud sõnumid.
Vaates Focused (Fookustatud)
kuvatakse olulised
meilisõnumid, ülejäänud leiate
vahekaardilt Other (Muud).

Kiirtoimingute abil saate kiiresti
reageerida oma sisendkaustast.

Sõnumiga tegutsemiseks
nipsake paremale või vasakule.

Kui teil on lugemata meilisõnumeid,
kuvatakse teatise punktid.

@-mainimiste abil näete, kus teid
on meilisõnumites mainitud.

Märgib sõnumilõime
meilisõnumite arvu.

Topeltpuudutage, et kuvataks
märksõna otsinguväli.

Sätete muutmine

Lemmikkausta lisamine
Valige Swipe Options
(Nipsamissuvandid) >
Swipe Right (Paremale
nipsamine) või Swipe
Left (Vasakule
nipsamine) ja valige
soovitud toiming.
Fookustatud sisendkausta
sisse või välja lülitamiseks
puudutage nuppu Focused
Inbox (Fookustatud
sisendkaust).
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Meilisõnumite
korraldamiseks vestluslõime
alusel puudutage nuppu
Organize by Thread
(Korralda meilivestluse
alusel).

Puudutage konto
või kausta vaates
kaustade Favorites
(Lemmikud)
lisamiseks ja
haldamiseks
pliiatsiikooni.
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Sõnumite märkimine ja lipuga märkimine

Puudutage sõnumis
kolmikpunkti ... ja
puudutage seejärel käske
Mark (Märgi) või Flag
(Märgi lipuga). Sõnumite
märkimiseks või lipuga
märkimiseks saab
kohandada ka nipsud.

Konto kaustade loendi kuvamiseks

puudutage nuppu Menu (Menüü)
ning seejärel hoidke all konto ikooni.

Faili või pildi manustamine

Kontaktikaartide vaatamine

Puudutage
telefoninumbri,
meiliaadressi ja muu
kuvamiseks kontakti
nime.

Faili valimiseks valige

kirjaklambriikoon > Attach
File (Manusta fail).

Kontakti ettevõttesisese

hierarhia ning kolleegide
kuvamiseks puudutage

Puudutage dokumendi, foto

käsku Show
Organization (Kuva

või tahvlijoonise lisamiseks
kaameraikooni.

organisatsioon).

Osalemisvastuse andmine
Puudutage
koosolekukutses nuppu
RSVP (Osalemisvastus) ja
valige siis Accept
(Aktsepteeri), Tentative
(Ebalev) või Decline
(Keeldu). Soovi korral
saate saatjale ka mitte
vastata.
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Kalendrivaate muutmine

Vaate 7-Day
(7-päevane) kuvamiseks
kasutage seadme
horisontaalrežiimi.

Puudutage kaustas
Calendar (Kalender)
nuppu View (Vaade) ja
valige vaade Agenda
(Päevakava), Day (Päev),
3-Day (3-päevane) või
Month (Kuu).
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