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Menunjukkan jumlah email 
dalam utas pesan.

Menambahkan folder favorit

Jika belum memiliki Outlook untuk 
iOS, unduh dari Apple Store.
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Ketuk dua kali untuk 
menampilkan kotak 
Pencarian kata kunci.

Ketuk avatar akun (atau logo) Anda 
untuk mengubah tampilan akun, 
melihat Folder, mengelola Favorit, 
dan mengakses Pengaturan  .

Dari tampilan akun 
dan folder, ketuk 
pensil untuk 
menambahkan dan 
mengelola Favorit 
Anda.

Mengubah pengaturan

Ketuk Opsi Geser > Geser ke 
Kanan atau Geser ke Kiri, lalu 
pilih tindakan

Ketuk Kotak Masuk Prioritas 
untuk mengaktifkan atau 
menonaktifkan Kotak Masuk 
Prioritas.

Ketuk Atur Menurut Utas 
untuk menyusun pesan sebagai 
utas percakapan.

Geser ke kanan atau kiri guna 
mengambil tindakan untuk sebuah 
pesan.

Ketuk Filter untuk memperlihatkan 
pesan yang Belum Dibaca, 
Ditandai, atau memiliki Lampiran.

Ketuk ikon buat untuk menulis 
pesan baru.

Lihat email tempat Anda 
disebutkan dengan @sebutan.

Ambil tindakan secara cepat dari 
kotak masuk Anda dengan tindakan 
cepat.

Titik pemberitahuan muncul jika 
Anda memiliki email yang belum 
dibaca.

Ketuk untuk beralih antara pesan 
Prioritas dan Lainnya. Prioritas 
memperlihatkan email penting 
sedangkan email yang lain dapat 
ditemukan pada tab Lainnya. 

https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
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Menandai dan memberi bendera pesanMenemukan folder

Melampirkan file atau gambar

Mengirim RSVP untuk undangan

Mengubah tampilan kalender
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Ketuk ikon kamera untuk 
menyisipkan dokumen, foto, 
atau gambar papan tulis.

Di Kalender, ketuk 
Tampilan, lalu pilih 
tampilan Agenda, Hari, 
3 Hari, atau Bulan. 

Ketuk RSVP dalam 
undangan rapat, lalu ketuk 
Terima, Tentatif, atau 
Tolak. Anda juga dapat 
memilih untuk tidak 
mengirim balasan kepada 
pengirim.

Menampilkan kartu kontak
Ketuk nama kontak untuk 
melihat nomor telepon, 
alamat email, dan lainnya.

Ketuk Perlihatkan 
Organisasi untuk melihat 
hierarki organisasi kontak 
dan dengan siapa mereka 
bekerja.

Ketuk Menu, lalu tekan dan tahan 
ikon akun untuk melihat daftar folder 
akun tersebut.

Dalam pesan, ketuk ... lalu 
ketuk Tandai atau Tandai. 
Geser juga dapat 
dikustomisasi untuk 
menandai atau memberi 
bendera pada pesan. 

Ketuk ikon penjepit kertas 
> Lampirkan File untuk 
memilih file.

Putar perangkat Anda ke 
mode lanskap untuk 
melihat tampilan 7 Hari.
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