
Webes Outlook – Naptár Hasznos tanácsok

Értekezletek ütemezése és a válaszok követése

1. lépés – Értekezlet ütemezése

Válassza az Új > Naptáresemény parancsot, majd írja be a 

résztvevők nevét a Személyek csoport Személyek felvétele

mezőjébe.

2. lépés – A résztvevők elfoglalt/szabad idejének lekérdezése

Az        Ütemezési asszisztens gombra kattintva jelenítse meg a 

szabad/foglalt időpontokat. Az Ütemezési asszisztens gomb csak 

azután jelenik meg, hogy felvett valakit a Személyek felvétele

mezővel.

3. lépés – Helyiség hozzáadása

Kattintson az Ütemezési asszisztens Helyiség hozzáadása

gombjára, válassza ki a listából a kívánt helyet, majd helyiséget.

4. lépés – Átalakítás Skype-értekezletté

Online értekezletté alakíthatja az értekezletet a Skype-értekezlet 

hozzáadása gombra kattintva.

5. lépés – Fájl csatolása

Kattintson a Beszúrás > Fájl csatolása parancsra, válasszon ki 

egy fájlt, majd a Megosztás hivatkozásként elemet.

6. lépés – A meghívóra adott válaszok követése

Válassza az Értekezlet lapot, jelöljön ki egy értekezletet, majd 

jelenítse meg a válaszokat a Nyomon követés gombra kattintva.
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Az események rendszerezése 
kategóriákkal
Kattintson a jobb gombbal egy eseményre, válassza a 

Kategorizálás parancsot, majd válassza ki a kategóriát.

Váltás más naptárnézetre

Kattintson a Kezdőlap fülre, majd válassza valamelyik 

nézetbeállítást, például Nap vagy Munkahét.  

Naptár hozzáadása a Naptár 
nézethez

Ha egy másik naptárt is fel szeretne venni a naptárnézetébe, 

válassza a Naptár hozzáadása > Címjegyzékből parancsot.

Naptár megosztása

Válassza a Kezdőlap > Naptár megosztása parancsot, és 

vegye fel a kívánt személyeket a Címzett sorba, azután 

válassza a Küldés gombot.

Billentyűparancsok
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Írja be a kívánt 

személy nevét; ekkor 

megjelennek 

a szervezete tagjainak 

elérhető naptárai.

Ugrás a naptárra Ctrl + 2 Új értekezlet-összehívás létrehozása Ctrl + Shift + Q

Ugrás a Levelek nézetre Ctrl + 1 Ugrás a mai napra ALT+Ő, F

Találkozó létrehozása Ctrl + Shift + A Keresés Fel/Le billentyű

Váltás a nap (1), a munkahét (2), a hét (3) vagy a hónap (4) nézetre   Shift+Alt+[1,2,3,4]

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

További információ

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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