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Prisijunkite. Tvarkykite. Atlikite darbus.
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Rodo pranešimų el. laiškų 
kiekį pokalbio gijoje.

Įtraukite parankinių aplanką

Jei neturite „Outlook for iOS“, 
atsisiųskite iš „Apple Store“.
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Dukart bakstelėkite 
raktažodį Ieškos langelyje.

Bakstelėkite savo paskyros 
pseudoportretą (arba logotipą), 
kad perjungtumėte paskyros 
rodinius, žr. Aplankus, tvarkykite 
Parankinius ir pasiekite 
Parametrus .

Paskyros ir aplanko 
rodinyje bakstelėkite 
pieštuką, kad 
įtrauktumėte ir 
valdytumėte savo 
aplanką Parankiniai.

Keisti parametrus

Bakstelėkite Braukimo 
parinktys > Braukti dešinėn
arba Braukti kairėn ir 
pasirinkite veiksmą.

Norėdami įjungti arba 
išjungti, bakstelėkite 
Reikšmingiausi gautieji.

Bakstelėkite Tvarkyti pagal 
giją, kad sutvarkytumėte 
pranešimus kaip pokalbių 
gijas.

Braukite dešinėn arba kairėn, jei 
norite atlikti veiksmą laiške.

Bakstelėkite Filtruoti, kad būtų 
rodomi tik Neskaityti pranešimai, 
Pažymėti laiškai arba laiškai su 
Priedais.

Bakstelėkite kūrimo piktogramą, 
kad pradėtumėte naują laišką.

Sužinokite, kur esate 
minimas el. laiškuose su 
@paminėjimais.

Greitai atlikite veiksmus iš aplanko 
Gauta naudodami sparčiuosius 
veiksmus.

Kai yra neperskaitytas laiškas, 
atsiranda pranešimo daugtaškis.

Bakstelėkite, kad perjungtumėte 
pranešimus Reikšmingiausi ir 
Kita. Aplanke Reikšmingiausi
rodomi svarbūs el. laiškai, o kiti 
laiškai nurodomi skirtuke Kita. 

https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
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Žymėti ir žymėti vėliavėle pranešimusAplankų radimas

Pridėti failą ar vaizdą

RSVP į kvietimą

Kalendoriaus rodinio keitimas
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Norėdami įterpti dokumento, 
nuotraukos ar interaktyviosios 
lentos vaizdą, spustelėkite 
kameros piktogramą.

Kalendoriuje bakstelėkite 
Rodinys ir pasirinkite 
rodinį Dienotvarkė,
Diena arba 3 diena ir
Mėnuo. 

Bakstelėkite RSVP kvietime 
susitikti, tada bakstelėkite 
Priimti, Neapsisprendęs arba 
Atmesti. Taip pat galite 
pasirinkti nesiųsti atsakymo 
siuntėjui.

Peržiūrėti kontaktų korteles
Bakstelėkite kontakto 
vardą, kad būtų rodomas 
telefono numeris, el. 
pašto adresas ir kita 
informacija.

Norėdami pamatyti 
kontakto organizacijos 
hierarchiją ir 
darbuotojus, bakstelėkite 
Rodyti organizaciją. 

Bakstelėkite Meniu, tada paspauskite ir 
laikykite paskyros piktogramą, kad 
pamatytumėte paskyros aplankų sąrašą.

Pranešime bakstelėkite ..., 
tada bakstelėkite Žymėti 
arba Žymėti vėliavėle. 
Braukimą taip pat galima 
tinkinti, kad pažymėtų 
laišką arba pažymėtų 
vėliavėle. 

Norėdami pasirinkti failą, 
bakstelėkite sąvaržėlės 
piktogramą > Pridėti failą.

Pasukite prietaisą 
horizontaliai, kad 
matytumėte 7 dienų
rodinį.
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