Outlook E-post for Windows

Jukselapper

Organisere innboksen
Bytte mellom visningene for
Innboks med fokus og Annetinnboksen.
Finne og utføre handlinger med
Fortell meg det.
Raskt finne meldinger med Søk.
Se bare dine uleste
e-postmeldinger.
Ordne e-postmeldinger etter
dato. Fra, Kategori, Flagg, Emne
og mer...

Gruppere meldinger etter samtale.
Meldinger grupperes etter emne.

Flagge meldinger for å angi
en påminnelse
Velg

ved siden av en

melding for å angi en
påminnelse. Høyreklikk
på
for å velge en
dato for påminnelsen.

Aktiver Innboks med fokus for å
se de e-postmeldingene som er
viktigst for deg.

Lære opp innboksen med fokus
Velg Fokusert- eller

Annet-fanen, og
høyreklikk deretter på

meldingen du vil flytte.
Velg Flytt til Annet eller
Flytt alltid til Annet
under Fokusert.
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Legge ved en kobling for å dele en fil
Når du skriver en
melding, velger du
Melding > Inkluder >
Legg ved fil.
Velg pilen ved siden av
filnavnet for å angi
filtillatelsene.

Skriv inn hva du vil gjøre,
og velg deretter
handlingen, eller velg Få
hjelp for å finne ut mer.

Opprette en signatur

Velg Del en OneDrivekobling for å laste opp
en fil.

Angi fraværsmeldingen din

Velg Fil > Alternativer >

E-post > Signaturer…

Velg Fil > Automatiske
svar (fraværsmelding)

Hurtigtaster
Gå til kalender

CTRL+2

Flagge for oppfølging

CTRL+SKIFT+G

Gå til e-post

CTRL+ 1

Sette inn fil

ALT+N, A, F

Bytte til innboks

CTRL+SKIFT+1

Forrige/neste

PIL OPP / PIL NED

Bytte til utboks

CTRL+SKIFT+0

Flytte til mappe

ALT+H, M, V, velg mappe

Svare

CTRL+R

Søke

CTRL+E

Svare alle

CTRL+SKIFT+R

Sende/motta

F9

Se hurtigtaster for Outlook i https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503

Mer informasjon
Outlook-opplæring:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864509

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

Forskjeller på skrivebords-, nett- og mobilversjon:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864504

Forskjeller på Windows- og Mac- versjon av Outlook:
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864506
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