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Opret forbindelse. Organiser. Få ting fra hånden.
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Tryk på Menu for at få vist en liste 
over mapper og indstillinger

Klik på Filtre for kun at få vist 
meddelelser, der er Ulæste, 
Markeret med flag eller har 
Vedhæftede filer

Hvis du vil markere en meddelelse 
med et flag, skal du åbne den ved 
at trykke på den og trykke på de 
tre prikker Mere > Markér med 
flag

Elementer, der er arrangeret efter 
samtaletråd, angiver antallet af 
elementer i samtalen

I Indstillinger I Menuen

Fokuseret indbakke forhåndssorterer på intelligent vis din mail, 
så du altid kan have fokus på det vigtigste.

Tryk på Indstillinger > 
Fokuseret indbakke for at 
slå Fokuseret indbakke til 
eller fra 

Tryk på Indstillinger >
Strygeindstillinger > Stryg 
til højre eller Stryg til 
venstre, og vælg en handling

Tryk på Søg én gang for at finde 
de seneste kontakter og filer. Tryk 
to gange for at få et søgefelt til at 
søge efter mailindhold m.m.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan 
du downloade Outlook til Android fra 
Google Play Butik.

Tryk på Menu > ikonet
Rediger, og tryk på stjernen 
for at angive en mappe som 
Foretrukken. Foretrukne 
mapper placeres i toppen

Tryk på Menu > ikonet
Klokke for at angive 
indstillinger for Vil ikke 
forstyrres
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Tryk for at skifte mellem 
Fokuseret og Andet meddelelser

Stryg til højre eller venstre for at 
tage stilling

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
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Vedhæft en fil fra OneDrive Visitkort

Svar på en invitation Skift kalendervisning

Tryk på Svar i en 
mødeindkaldelse i din 
indbakke, og tryk derefter på 
Acceptér, Foreløbig eller 
Afvis.

Administrer din kalender, planlæg møder, og få påmindelser

Tryk på Menu for at få vist eller 
tilføje en kalender, herunder delte 
kalendere

Skift til kalendervisning

Stryg nedad for at få vist mere af 
kalenderen

Tryk på en dag for at se 
begivenheder for den 
pågældende dag

Opret en ny kalenderbegivenhed
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Tryk på Møde for at se flere 
detaljer
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Tryk på navnet på en 
kontaktperson i en mail for at få 
vist personens telefonnummer, 
mailadresse m.m.Tryk på Ny meddelelse 

> Vedhæft > Vælg 
mellem filer, og vælg 
en fil

I kalenderen skal du 
trykke på Visning og 
vælge visningen 
Dagsorden, Dag eller
3 dage
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