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Stručná nápověda

Buďte ve spojení. Mějte ve všem pořádek. Zvládněte své úkoly.
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Označuje počet e-mailů ve vlákně 
zprávy.

Přidání oblíbené složky

Pokud Outlook pro iOS ještě nemáte, 
stáhněte si ho z Apple Storu.
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Poklepáním zobrazíte vyhledávací 
pole, kde můžete hledat klíčová 
slova.

Po klepnutí na avatara (nebo 
logo) účtu můžete přepnout 
zobrazení účtu, zobrazit složky, 
spravovat oblíbené položky
a přejít do nastavení      .

Když v zobrazení účtu 
nebo složky klepnete 
na tužku, můžete 
přidat nebo spravovat 
oblíbené položky.

Změna nastavení

Klepněte na Možnosti 
potáhnutí prstem > 
Potáhnutí prstem doprava
nebo Potáhnutí prstem 
doleva a vyberte akci.

Pokud chcete zapnout nebo 
vypnout Prioritní doručenou 
poštu, klepněte na Prioritní 
doručená pošta.

Klepnutím na Uspořádat 
podle vlákna můžete 
uspořádat zprávy podle vláken 
konverzací.

Pokud chcete provést akci se 
zprávou, potáhněte prstem 
doprava nebo doleva.

Po klepnutí na Filtr můžete zobrazit 
konkrétní zprávy, například ty, které 
jsou nepřečtené, jsou označené 
příznakem nebo mají přílohy.

Klepněte na ikonu pro psaní zprávy 
a začněte psát novou zprávu.

Pomocí @zmínek můžete zobrazit, 
kde vás někdo zmínil v e-mailech.

Pomocí rychlých akcí můžete rychle 
reagovat z doručené pošty.

U nepřečtených e-mailů se 
zobrazují tečky oznámení.

Klepnutím můžete přepínat mezi 
kategoriemi pošty: Prioritní
a Jiné. Prioritní pošta zobrazuje 
důležité e-maily, ostatní e-maily 
najdete na kartě Jiné. 

https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
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Označení zpráv nebo jejich označení 
příznakemVyhledání složek

Připojení souboru nebo obrázku

Odpověď na pozvánku

Změna zobrazení kalendáře
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Pokud chcete vložit 
dokument, fotku nebo 
obrázek tabule, klepněte na 
ikonu fotoaparátu.

V kalendáři klepněte na 
Zobrazení a vyberte 
zobrazení Agenda, Den,
3 dny nebo Měsíc. 

V pozvánce na schůzku 
klepněte na Odpověď
a pak klepněte na 
Přijmout, Nezávazně nebo 
Odmítnout. Můžete se 
také rozhodnout, že 
odesílateli odpovídat 
nebudete.

Zobrazení karet kontaktů
Klepněte na jméno 
kontaktu a zobrazí se jeho 
telefonní číslo, e-mailová 
adresa a další údaje.

Klepnutím na Zobrazit 
organizaci zobrazíte 
pozici kontaktu 
v organizační hierarchii 
a jeho spolupracovníky.

Klepněte na nabídku a potom 
stiskněte a podržte ikonu účtu, aby se 
zobrazil seznam složek pro daný účet.

Ve zprávě klepněte na … 
a potom klepněte na 
Označit (jako přečtené/
nepřečtené) nebo Označit 
příznakem. Můžete si 
také nastavit, aby se při 
potažení prstem zpráva 
označila jako přečtená/
nepřečtená nebo aby se 
označila příznakem. 

Pokud chcete vybrat 
soubor, klepněte na ikonu 
kancelářské sponky > 
Připojit soubor.

Pokud chcete vidět zobrazení 
Týden (7 dnů), obraťte 
zařízení na šířku.
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