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Norāda e-pasta ziņojumu 
skaitu ziņojumu pavedienā.

Pievienot izlases mapi

Ja nav instalēta programma Outlook 
darbam ar iOS, lejupielādējiet to no 
vietnes Apple Store.
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Veiciet dubultpieskārienu 
atslēgvārdu meklēšanas 
lodziņā.

Pieskarieties jūsu konta avatāram 
(vai logotipam), lai pārslēgtu kontu 
skatus, skatītu sadaļu Mapes, 
pārvaldītu sadaļu Izlase un piekļūtu 
sadaļai Iestatījumi .

Konta un mapju 
skatā pieskarieties 
pie zīmuļa, lai 
pievienotu un 
pārvaldītu jūsu 
izlasi.

Mainīt iestatījumus

Pieskarieties pie 
Pavilkšanas opcijas > 
Pavelciet pa labi vai 
Pavelciet pa kreisi un 
atlasiet darbību.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu 
svarīgo ziņojumu iesūtni, 
pieskarieties pie Svarīgo 
ziņojumu iesūtne.

Pieskarieties pie Kārtot 
pēc pavediena, lai 
ziņojumus kārtotu kā 
sarunu pavedienus.

Pavelciet pa labi vai kreisi, lai 
rīkotos ar ziņojumu.

Pieskatieties pie Filtrs, lai rādītu tikai 
tos ziņojumus, kas ir nelasīti, 
atzīmēti ar karodziņu vai ar 
pielikumiem.

Pieskarieties rakstīšanas ikonai, lai 
sāktu jaunu ziņojumu.

Uzziniet, kur esat minēts 
e-pasta ziņojumos, izmantojot 
@pieminēšanas gadījumus.

Ātri veiciet darbības no iesūtnes, 
izmantojot ātrās darbības.

Paziņojumu punkti tiek rādīti, ja 
jums ir nelasīti e-pasta ziņojumi.

Pieskarieties, lai pārslēgtos starp 
Svarīgajiem un Cits ziņojumiem. 
Cilnē Svarīgie tiek rādīti svarīgie e-
pasta ziņojumi, bet pārējie ir 
atrodami cilnē Cits. 

https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
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Ziņojumu atzīmēšana un atzīmēšana 
ar karodziņuMapju atrašana

Faila vai attēla pievienošana

Atbildēšana uz uzaicinājumu

Kalendāra skata maiņa
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Pieskarieties pie kameras ikonas, 
lai ievietotu dokumentu, 
fotoattēlu vai baltās tāfeles attēlu.

Kalendārā pieskarieties 
pie Skats un atlasiet skatu 
Darba kārtība, Diena, 
3 dienas un Mēnesis. 

Sapulces uzaicinājumā 
pieskarieties pie Atbildēt un 
pēc tam pieskarieties pie 
Akceptēt, Varbūtēji, vai 
Noraidīt. Varat arī izvēlēties 
nesūtīt atbildi sūtītājam.

Kontaktpersonu vizītkaršu skatīšana
Pieskarieties 
kontaktpersonas vārdam, 
lai skatītu tās tālruņa 
numuru, e-pasta adresi 
un citu informāciju.

Pieskarieties pie Rādīt 
organizāciju, lai skatītu 
kontaktpersonas 
organizācijas hierarhiju 
un ar ko tā strādā.

Pieskarieties pie Izvēlne un pēc tam 
nospiediet konta ikonu un turiet to 
nospiestu, lai skatītu attiecīgā konta 
mapju sarakstu.

Ziņojumā pieskarieties pie 
… un pēc tam pieskarieties 
pie Atzīmēt vai Atzīmēt ar 
karodziņu. Pavilkšanu var 
arī pielāgot, lai ziņojumu 
atzīmētu vai atzīmētu ar 
karodziņu. 

Pieskarieties pie spraudītes 
ikonas > Pievienot failu, lai 
atlasītu failu.

Pagrieziet ierīci ainavas 
režīmā, lai skatītu 
7 dienu skatu.
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