
Webes Outlook – Levelek Hasznos tanácsok

A Beérkezett üzenetek mappa rendszerezése

Bekapcsolhatja a Szűrt levelek

nézetet, hogy csak a legfontosabb 

üzeneteit lássa.

Szűrheti és rendezheti az 

üzeneteket, bekapcsolhatja a 

Beszélgetések és a Szűrt levelek

funkciót.

Válthat a Szűrt és az Egyéb

üzenetek között.

Rendezheti a leveleket Dátum, 

Feladó, Tárgy, Mellékletek stb. 

szerint.

Megjelenítheti csak az Olvasatlan

üzeneteket.

Beszélgetésekbe rendezheti az üzeneteket. 
Téma szerint csoportosítja őket a program.

Az üzenetek megjelölése A Szűrt levelek funkció betanítása

Emlékeztetőt állíthat be.

Kattintson a jobb gombbal,

és válassza ki a dátumot.

Kitűzheti az üzeneteket 

a Beérkezett üzenetek 

mappa felső részére.

Válassza a Szűrt vagy az Egyéb fület, majd kattintson a jobb 

gombbal az áthelyezni kívánt üzenetre.

Válassza például az 

Egyebek menü 

Áthelyezés a Szűrt 

lapra vagy Áthelyezés 

mindig a Szűrt lapra

parancsát.
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Válassza a          > Posta > Elrendezés > E-mail-aláírás

lehetőséget. 

Műveletek megkeresése és 

elvégzése a Mutasd meg funkcióval

Fájl feltöltése és a fájlra mutató 

hivatkozás csatolása egy üzenethez

Válassza a ? elemet, és adja 

meg, hogy mit szeretne 

tenni.

Utána válassza ki a kívánt 

Műveletet, illetve a Súgó

csoport valamelyik cikkét.

Válassza a Csatolás

gombot, majd válasszon 

ki egy fájlt. Válassza 

Feltöltés és megosztás 

OneDrive-

hivatkozásként

lehetőséget.

Módosítsa a fájlra 

vonatkozó engedélyeket 

a fájlnév melletti nyílra 

kattintva.

Aláírás létrehozása

Válassza az        > Automatikus válaszok elemet.

Házon kívül értesítés beállítása

További információ

A billentyűparancsok kiválasztása

Válassza az       > 

Általános > 

Billentyűparancsok

elemet, és válassza ki, 

hogy milyen típusú 

billentyűparancsokat 

szeretne használni.

Néhány az Outlook billentyűparancsai közül:

Új üzenet Ctrl + N

Válasz Ctrl + R 

Válasz mindenkinek Ctrl + Shift + R

Továbbítás Ctrl + F

Előző/következő Fel/Le billentyű

További billentyűparancsok: 
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503

A Webes Outlook súgója: 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864505

Az asztali, az online és a mobilverzió eltérései: 

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