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Organiser din indbakke

Aktivér Fokuseret indbakke for 

at få vist de mails, der er vigtigst 

for dig.

Find hurtigt meddelelser med 

Søg.

Skift mellem visningerne 

Fokuseret og Anden indbakke.

Få kun vist din Ulæste mail.

Find og udfør handlinger med

Fortæl mig det.

Gruppér meddelelser efter 
samtale. Meddelelser grupperes 
efter emne.

Konfigurer din Fokuserede indbakke

Vælg fanen Fokuseret

eller Andre, og højreklik 

derefter på den 

meddelelse, du vil flytte.

Fra Fokuseret kan du 

vælge Flyt til Andre eller

Flyt altid til andre.
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Arranger mail efter dato. Fra, 

Kategori, Flag, Emne og meget 

mere...

Vælg        ud for en 

meddelelse for at 

indstille en påmindelse. 

Højreklik       for at vælge 

en dato for påmindelsen.

Markér meddelelser med flag for at 

indstille en påmindelse
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Find og udfør handlinger med

Fortæl mig det

Vedhæft et link for at dele en fil

Angiv, hvad du vil gøre, 

og vælg derefter 

handlingen, eller vælg 

Få hjælp for at få mere 

at vide.

Mens du skriver en 

meddelelse, skal du 

vælge Meddelelse >

Medtag > Vedhæft fil. 

Klik på pilen ud for 

filnavnet for at angive 

tilladelser for filen.

Vælg Del som 

OneDrive-link for at 

uploade en fil.

Opret en signatur Angiv din ikke til stede-meddelelse

Tastaturgenveje

Gå til kalender Ctrl+2 Markér til opfølgning. Ctrl+Skift+G

Gå til Mail Ctrl+1 Indsæt fil Alt+N, A, F

Skift til Indbakke Ctrl+Skift+1 Forrige/næste Op/ned-taster

Skift til Udbakke Ctrl+Skift+0 Flyt til mappe ALT+H, M, V, vælg en mappe

Svar Ctrl+R Søg Ctrl+E

Svar til alle Ctrl+Skift+R Send/modtag F9

Se tastaturgenveje til Outlook under https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503

Vælg Filer > 

Indstillinger > Mail > 

Signaturer…

Vælg Filer > Autosvar 

(ikke til stede)

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

Forskelle mellem programmet til skrivebordet, online og mobile 

enheder: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864504

Startvejledning til Outlook: 

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

Forskelle mellem Windows- og Mac-versionen af Outlook, 

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