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Sắp xếp Hộp thư đến của bạn

Lọc, sắp xếp cũng như bật Cuộc 

hội thoại và Hộp thư đến Ưu 

tiên.

Chuyển đổi giữa Hộp thư đến Ưu 

tiên và Khác.

Sắp xếp thư theo Ngày, Từ, Chủ 

đề, Tệp đính kèm và khác...

Chỉ xem thư Chưa đọc.

Nhóm thư theo cuộc hội thoại. 
Thư được nhóm theo chủ đề.

Gắn cờ cho thư Đào tạo Hộp thư đến Ưu tiên của bạn

Đặt lời nhắc.

Bấm chuột phải để chọn

một ngày.

Ghim thư ở đầu hộp thư 

đến.

Chọn tab Ưu tiên hoặc Khác, rồi bấm chuột phải vào thư bạn 

muốn di chuyển.

Ví dụ: từ mục Khác, chọn 

Di chuyển đến Ưu tiên

hoặc Luôn Di chuyển 

đến Ưu tiên.
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Bật Hộp thư đến Ưu tiên để xem 

thư bạn quan tâm nhất.
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Chọn        > Thư > Bố trí > Chữ ký Email 

Tìm và thực hiện các hành động với

Cho Tôi Biết

Tải lên tệp và đính kèm liên kết đến

thư

Chọn ?, rồi nhập những 

nội dung bạn muốn thực 

hiện.

Sau đó chọn Hành động 

để thực hiện hoặc Trợ 

giúp để tìm hiểu thêm.

Chọn Đính kèm, rồi 

chọn tệp. Chọn Tải lên 

và chia sẻ dưới dạng 

liên kết OneDrive để tải 

lên một tệp.

Chọn mũi tên bên cạnh 

tên tệp để đặt quyền 

tệp.

Tạo chữ ký

Chọn        > Trả lời tự động

Đặt thông báo Vắng Mặt

Xem thêm thông tin

Chọn phím tắt

Chọn       > Chung > 

Phím tắt, rồi chọn phiên 

bản lối tắt để sử dụng

Lối tắt Outlook bao gồm:

Thư mới Ctrl + N

Trả lời Ctrl + R

Trả lời Tất cả Ctrl + Shift + R

Chuyển tiếp Ctrl + F

Trước/Tiếp theo Các phím Lên/Xuống

Để biết Thêm Phím Tắt, 
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503

Trợ giúp Outlook trên Web, 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864505

Sự khác biệt giữa máy tính, trực tuyến và thiết bị di động, 

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

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864505
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864504

