Φυλλάδιο κύριων δυνατοτήτων
Φυλλάδιο για
κύριων
Φυλλάδιο κύριων δυνατοτήτων - Outlook
iOSδυνατοτήτων
- Outlook για iOS
Σύνδεση. Οργάνωση. Αποτελεσματικότητα.

Εάν δεν έχετε το Outlook για iOS,
κάντε λήψη του από το Apple Store.

Πατήστε το avatar (ή λογότυπο) του
λογαριασμού σας για να αλλάξετε την
προβολή λογαριασμού, να δείτε τους
Φακέλους, να διαχειριστείτε τα
Αγαπημένα και να μεταβείτε στις
Ρυθμίσεις
.

Πατήστε το εικονίδιο σύνταξης για
να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα.
Πατήστε Φίλτρο για να εμφανίσετε
μόνο μηνύματα που είναι Μη
αναγνωσμένα, Με σημαία ή έχουν
Συνημμένα

Πατήστε για εναλλαγή ανάμεσα σε
Εστιασμένα και Άλλα μηνύματα.
Η καρτέλα Εστιασμένα εμφανίζει
σημαντικά μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ενώ τα υπόλοιπα
βρίσκονται στην καρτέλα Άλλα.

Εκτελέστε γρήγορες ενέργειες από τα
εισερχόμενά σας.

Σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα
αριστερά για να εκτελέσετε μια ενέργεια
σε ένα μήνυμα.
Οι κουκκίδες ειδοποίησης εμφανίζονται
όταν έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δείτε πότε σας αναφέρουν σε
μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου με @αναφορές.
Υποδεικνύει τον αριθμό των
μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε ένα νήμα
μηνυμάτων.

Πατήστε δύο φορές για να
εμφανιστεί ένα πλαίσιο
Αναζήτησης λέξης-κλειδιού.

Αλλαγή ρυθμίσεων

Προσθήκη αγαπημένου φακέλου

Πατήστε Επιλογές σάρωσης >
Σάρωση δεξιά ή Σάρωση
αριστερά και επιλέξτε μια
ενέργεια.
Πατήστε Εστιασμένα Εισερχόμενα
για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τα Εστιασμένα
Εισερχόμενα

Πατήστε Οργάνωση κατά νήμα
για να τακτοποιήσετε τα
μηνύματα ως νήματα
συνομιλίας.
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Από την προβολή
λογαριασμών και
φακέλων, πατήστε το
μολύβι για να
προσθέσετε και να
διαχειριστείτε τα
Αγαπημένα σας.
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Σήμανση και προσθήκη σημαίας σε
μηνύματα

Εύρεση φακέλων

Πατήστε Μενού και, στη συνέχεια,
πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο
λογαριασμού για να δείτε μια λίστα των
φακέλων για αυτόν τον λογαριασμό.

Επισύναψη αρχείου ή εικόνας

Σε ένα μήνυμα, πατήστε το
... και, στη συνέχεια,
πατήστε Σήμανση ή
Σημαία. Επίσης, οι κινήσεις
σάρωσης μπορούν να
προσαρμοστούν για
επισήμανση ή τοποθέτηση
σημαίας σε ένα μήνυμα.

Προβολή καρτών επαφών

Πατήστε ένα όνομα επαφής
για να δείτε τον αριθμό
τηλεφώνου, τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και πολλά
άλλα.

Πατήστε το εικονίδιο
συνδετήρα > Επισύναψη
αρχείου για να επιλέξετε ένα
αρχείο.
Πατήστε το εικονίδιο κάμερας για
να εισαγάγετε ένα έγγραφο, μια
φωτογραφία ή μια εικόνα πίνακα.

Πατήστε Εμφάνιση
οργανισμού για να δείτε
την ιεραρχία του
οργανισμού της επαφής και
με ποιον εργάζεται.

Απάντηση σε πρόσκληση
Αλλαγή προβολής ημερολογίου
Πατήστε Απάντηση σε
πρόσκληση σε μια πρόσκληση
σε σύσκεψη και, στη συνέχεια,
πατήστε Αποδοχή, Αβέβαιος
ή Απόρριψη. Μπορείτε επίσης
να επιλέξετε να μην στείλετε
απάντηση στον αποστολέα.

Στο Ημερολόγιο, πατήστε
Προβολή και επιλέξτε
προβολή Ατζέντα, Ημέρα,
3 ημέρες ή Μήνας.
Γυρίστε τη συσκευή σας σε
οριζόντιο προσανατολισμό για
να δείτε την προβολή 7 ημέρες.
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