Hızlı Başvuru Kılavuzu - Android için
Hızlı başvuru kılavuzu - Android için Outlook
Outlook
Bağlayın. Düzenleyin. İşlerinizi halledin.

Android için Outlook'u henüz
edinmediyseniz Google Play Store'dan
indirebilirsiniz.

Klasörler ve Ayarlar listesini
görmek için Menü'ye dokunun
Sadece Okunmamış, Bayraklı
veya Ek içeren iletileri
görüntülemek için Filtreler
seçeneğine dokunun

Odaklanmış ve Diğer iletiler
arasında geçiş yapmak için
dokunun

Yazışmaya göre düzenlenmiş
öğelerde, konuşmadaki öğe sayısı
gösterilir

İşlem yapmak için sağa veya sola
doğru çekin
Son kişileri ve dosyaları bulmak
için Arama seçeneğine bir kez
dokunun. E-posta içeriklerini ve
daha fazlasını bulmanızı
sağlayacak arama kutusunu
açmak için iki kez dokunun

İletiye bayrak eklemek için
dokunarak iletiyi açın ve üç nokta
Diğer > Bayrak ekle'ye dokunun

Ayarlar’da

Menü’de

Ayarlar > Çekme
Seçenekleri > Sağa Çekme
veya Sola Çekme dokunup
bir eylem seçin
Odaklanmış Gelen Kutusu'nu
açmak veya kapatmak için
Ayarlar > Odaklanmış
Gelen Kutusu'na dokunun

Bir klasörü Sık
Kullanılanlara Eklemek
için Menü > Düzenle
simgesine ve ardından
yıldıza dokunun. Sık
kullanılan klasörler yukarı
yükselir

Rahatsız etmeyin
seçeneklerini ayarlamak
için Menü > Zil
simgesine dokunun

Odaklanmış Gelen Kutusu, e-postalarınızı önceden
gruplandırarak önemli olan konulara odaklanabilmenizi sağlar.
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Hızlı
başvuru
kılavuzu - Android için Outlook
Android
için Outlook
Outlook
OneDrive'dan dosya ekleme

Kişi Kartı
E-postada kişi adına
dokunarak kişinin telefon
numarasını, e-posta adresini
ve daha fazlasını görüntüleyin

Yeni İleti > Ekle >
Dosyalardan seç'e
dokunun ve bir
dosya seçin

Takviminizi yönetme, toplantı zamanlama ve anımsatıcı alma
Paylaşılan takvimler de dahil olmak
üzere bir takvimi görüntülemek
veya takvim eklemek için Menü’ye
dokunun

Takvim görünümüne geçin

Takvimin devamını görüntülemek
için aşağı doğru çekin

Bir güne ilişkin olayları görmek
için o güne dokunun

Yeni takvim olayı oluşturun

Ayrıntıları görmek için Toplantı’ya
dokunun

LCV isteğini yanıtlama

Gelen kutunuzda bulunan
bir davetteki LCV'ye
dokunun ve Kabul Et,
Belirsiz veya Reddet
seçeneklerinden birini
belirleyin
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Takvim görünümünü değiştirme
Takvim'de Görünüm'e
dokunun ve Ajanda,
Gün veya 3 Gün
görünümünü seçin
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