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Bir ileti dizisindeki e-posta 
sayısını gösterir.

Sık kullanılan klasör ekleme

iOS için Outlook'u edinmediyseniz 
Apple Store'dan indirebilirsiniz.

Hızlı başvuru kılavuzu - iOS için Outlook

Anahtar sözcük Arama 
kutusu için iki kez dokunun.

Hesap avatarınıza (veya logoya) 
dokunarak hesap görünümleri 
arasında geçiş yapın, Klasörler’i 
görüntüleyin, Sık Kullanılanlar’ı 
yönetin ve Ayarlar’a erişin.

Sık Kullanılanlar 
ekleyip yönetmek 
için hesap ve klasör 
görünümünde 
kaleme dokunun.

Ayarları değiştirme

Çekme Seçenekleri > 
Sağa Çek veya Sola Çek'e 
dokunup bir eylem seçin.

Odaklanmış Gelen 
Kutusu'nu açmak veya 
kapatmak için Odaklanmış 
Gelen Kutusu'na dokunun.

İletileri konuşma 
yazışmaları olarak 
düzenlemek için 
Yazışmaya Göre Düzenle 
seçeneğine dokunun.

İleti üzerinde işlem yapmak için 
sağa veya sola doğru çekin.

Sadece Okunmamış, Bayraklı veya 
Ek içeren iletileri görüntülemek için 
Filtre seçeneğine dokunun.

Yeni bir iletiye başlamak için 
oluşturma simgesine dokunun.

Sizden bahsedilen e-postaları 
@bahsetmeler ile görün.

Hızlı eylemler ile gelen kutunuzdan 
hızla işlem yapın.

Okunmamış e-postalarınız 
olduğunda bildirim noktaları 
görünür.

Odaklanmış ve Diğer iletiler 
arasında geçiş yapmak için 
dokunun. Odaklanmış sekmesinde 
önemli e-postaları gösterilir. Bunlar 
dışındaki e-postalar ise Diğer 
sekmesinde bulunur. 

https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
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İletileri işaretleme ve bayrak eklemeKlasörleri bulma

Dosya veya resim ekleme

LCV isteğini yanıtlama

Takvim görünümünü değiştirme

Hızlı başvuru kılavuzu - iOS için Outlook

Kamera simgesine dokunarak 
belge, fotoğraf veya beyaz 
tahta resmi ekleyin.

Takvim'de Görünüm'e 
dokunun ve Ajanda, 
Gün, 3 Gün ve Ay 
görünümünü seçin. 

Bir toplantı davetinde 
LCV'ye ve ardından Kabul 
Et, Belirsiz veya Reddet
seçeneğine dokunun. 
Dilerseniz gönderene yanıt 
vermeyebilirsiniz.

Kişi kartlarını görüntüleme
Kişi adına dokunarak 
kişinin telefon 
numarasını, e-posta 
adresini ve daha fazlasını 
görüntüleyin.

Kuruluşu Göster
seçeneğine dokunarak 
kişinin kuruluş 
hiyerarşisini ve kimlerle 
birlikte çalıştığını görün.

Menü’ye dokunup ardından bir 
hesap simgesine basılı tutarak ilgili 
hesabın klasör listesini 
görüntüleyin.

Bir iletide ... simgesine ve 
ardından İşaretle veya 
Bayrak Ekle seçeneğine 
dokunun. Çekmeler 
ayrıca bir iletiyi 
işaretleyecek veya iletiye 
bayrak ekleyecek şekilde 
özelleştirilebilir. 

Dosya seçmek için ataş 
simgesi > Dosya Ekle
seçeneğine dokunun.

7 Gün görünümüne 
geçmek için cihazınızı 
yatay moda getirin.
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