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סידור תיבת הדואר הנכנס

תיבת הדואר הנכנס  הפעל את 

כדי לראות את הודעות  הממוקדת 

.הדואר החשובות לך ביותר

חפש במהירות הודעות באמצעות 

.חיפוש

עבור בין תצוגת תיבת הדואר הנכנס  

.אחרוממוקד

.הצג רק דואר שלא נקרא

ספר  חפש ובצע פעולות באמצעות

.לי

ההודעות  . קבץ הודעות לפי שיחה
.מקובצות לפי נושא

אימון תיבת הדואר הנכנס הממוקדתסימון הודעות להגדרת תזכורת

ממוקדבחר את הכרטיסיה 

ולחץ באמצעות לחצן  אחראו 

העכבר הימני על ההודעה  

.שברצונך להעביר

העבר אל  בחר , ממוקדמתוך 

העבר תמיד אל  או 'אחר'

.'אחר'
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',  מאת'. דואר לפי תאריךסדר

...ועוד' נושא', 'דגלים', 'קטגוריה'

בחר       ליד ההודעה כדי  

לחץ  . להגדיר תזכורת

באמצעות לחצן העכבר 

הימני על        כדי לבחור 

.תאריך עבור התזכורת
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צירוף קישור לשיתוף קובץ'ליספר'חיפוש וביצוע פעולות באמצעות

הזן את מה שברצונך  

ולאחר מכן בחר את  , לעשות

קבל עזרה  או בחר , הפעולה

.כדי לקבל פרטים נוספים

בחר  , בעת כתיבת הודעה

צרף  < הכללה < הודעה 

. קובץ

בחר את החץ ליד שם  

הקובץ להגדרת הרשאות  

.קובץ

שתף כקישור בחר 

OneDrive כדי להעלות

.קובץ

'מחוץ למשרד'הגדרת הודעת יצירת חתימה

קיצורי מקשים

Ctrl + Shift + G סימון בדגל למעקב Ctrl + 2 מעבר ללוח השנה

Alt+N A, F הוספת קובץ Ctrl + 1 'דואר'מעבר אל 

למטה/מקשים למעלה הבא/הקודם Ctrl + Shift = 1 מעבר אל תיבת דואר נכנס

Alt+H, M, V ,בחירת תיקיה העברה לתיקיה Ctrl + Shift + 0 מעבר אל תיבת דואר יוצא

Ctrl + E חיפוש Ctrl + R מענה

F9 קבלה/שליחה Ctrl + Shift + R מענה לכולם

Outlookhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503ראה קיצורי מקשים עבור 

<  אפשרויות < קובץ בחר 

...חתימות< דואר 

תשובות  < קובץ בחר 

מחוץ  )אוטומטיות 

(למשרד

,  Outlookהדרכה של 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864509

גירסאות מקוונות וגירסאות  , הבדלים בין גירסאות לשולחן העבודה

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

מדריך להתחלה מהירה של 

Outlook ,https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864510

של  Mac-וWindowsהבדלים בין גירסת 

Outlook ,https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864506
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