Шпаргалка з Outlook для iOS
Підключіться. Налаштуйте. Працюйте.
Торкніться аватара (або логотипа)
облікового запису, щоб змінити
подання облікового запису,
переглянути Папки, вибрати
Уподобання й налаштувати
Параметри
.

Шпаргалка
Якщо у вас немає програми
Outlook для iOS, завантажте її
з магазину App Store.

Торкніться піктограми
створення, щоб створити
повідомлення.
Клацніть Фільтри, щоб
відобразити лише Непрочитані,
Позначені або Вкладення.

Торкніться, щоб вибрати Важливі
або Інші. У поданні Важливі
можна переглянути важливі
електронні листи, тоді як решта
повідомлень відображається
в поданні Інші.

Миттєво виконуйте потрібні
дії в папці "Вхідні" завдяки
швидким діям.

Проведіть пальцем вправо або
вліво, щоб виконати дію
з повідомленням.

Дізнайтеся, чи згадують
вас в електронних листах,
за допомогою @згадок.

Сповіщення-індикатори
з’являються, якщо у вас
є непрочитані електронні листи.

Указує на кількість
непрочитаних електронних
листів у розмові.

Двічі торкніться, щоб
відобразити поле пошуку
за ключовими словами.

Змінення параметрів

Додавання улюбленої папки

Виберіть Опції
проведення > Провести
вправо або Провести
вліво й виберіть дію.
Виберіть Важливі вхідні,
щоб увімкнути або
вимкнути функцію "Важливі
вхідні".
Торкніться Упорядкувати
за розмовами, щоб
упорядкувати повідомлення
за розмовами.
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У поданні
облікового запису
й папки торкніться
піктограми олівця,
щоб додати
Уподобання
й налаштувати їх.

Сторінка 1 з 2

Шпаргалка з Outlook для iOS
Пошук папок

Шпаргалка

Позначення повідомлень

У повідомленні
торкніться трьох крапок,
а потім виберіть
Позначити як
прочитане або
Позначити. Ви також
можете налаштувати
позначення повідомлень
певними рухами.

Відкрийте Меню, а потім торкніться
піктограми облікового запису
й утримайте її, щоб переглянути
список папок.

Вкладення файлу або зображення

Перегляд карток контактів

Торкніться імені
контакту, щоб
переглянути його
номер телефону,
адресу електронної
пошти та інші відомості.

Торкніться піктограми

скріпки й виберіть Вкласти
файл, щоб вибрати файл.

Виберіть Показати

організацію, щоб
переглянути ієрархію

Торкніться піктограми камери,
щоб вставити документ,
фотографію або зображення

установи контакту та його
колег.

дошки.

Відповідь на запрошення

У запрошенні на нараду
торкніться RSVP, а потім
виберіть Прийняти,
Попередньо або
Відхилити. Крім того,
ви можете взагалі не
відповідати відправнику.
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Змінення подання календаря

У Календарі торкніться
Переглянути та виберіть
потрібне подання:
Порядок денний, День,
3 дні або Місяць.
Подання 7 днів
можливе лише
в альбомній
орієнтації пристрою.
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