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Fișă de referință

Conectați-vă. Organizați-vă. Duceți lucrul la bun sfârșit.
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Indică numărul de e-mailuri 
dintr-un fir de mesaje.

Adăugarea unui folder preferat

Dacă nu aveți încă Outlook pentru 
iOS, descărcați-l de la Apple Store.
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Atingeți de două ori pentru o 
casetă Căutare a 
cuvintelor-cheie.

Atingeți avatarul (sau sigla) contului 
pentru a comuta între vizualizări de 
cont, consultați Folderele, gestionați 
Preferințele și accesați Setările     .

În vizualizarea de 
cont și folder, 
atingeți creionul 
pentru a vă adăuga 
și a gestiona 
Preferințele.

Modificare setări

Atingeți Opțiuni de tragere cu 
degetul > Tragere spre 
dreapta sau Tragere spre 
stânga și selectați o acțiune.

Atingeți Mesaje prioritare
pentru a activa sau a dezactiva 
Mesaje prioritare

Atingeți Organizarea după fire 
pentru a aranja mesajele ca fire 
de conversație.

Trageți cu degetul spre dreapta sau 
spre stânga pentru a lua măsuri 
asupra unui mesaj.

Atingeți Filtru pentru a afișa numai 
mesajele Necitite, Semnalizate
sau cu Atașări.

Atingeți pictograma de compunere 
pentru a începe un mesaj nou.

Vedeți unde sunteți 
menționat în e-mailuri cu 
@mențiuni.

Acționați rapid din inbox cu acțiuni 
rapide.

Când aveți mesaje de e-mail necitite, 
apar puncte de notificare.

Atingeți pentru a comuta între 
mesajele Prioritare și Altele. Mesaje 
prioritare afișează e-mailuri 
importante, în timp ce restul se află în 
fila Altele. 

https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
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Marcarea și semnalizarea mesajelorGăsirea folderelor

Atașarea unui fișier sau a unei imagini

Răspundeți la o invitație

Modificați vizualizarea calendarului
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Atingeți pictograma Cameră pentru 
a insera un document, o fotografie 
sau o imagine de tablă albă.

În Calendar, atingeți 
Vizualizare și selectați 
vizualizarea Agendă, Zi,
3 zile și Lună. 

Atingeți RSVP într-o invitație 
de întâlnire, apoi atingeți 
Acceptare, Încercare sau 
Refuz De asemenea, puteți 
alege să nu trimiteți un 
răspuns expeditorului.

Vizualizarea cărților de vizită

Atingeți numele unei 
persoanei de contact 
pentru a-i vedea numărul 
de telefon, adresa de 
e-mail și altele.

Atingeți Afișare 
organizație pentru a 
vedea ierarhia din 
organizație a unei 
persoane de contact și 
persoanele cu care 
lucrează.

Atingeți Meniu și apoi apăsați lung 
o pictogramă de cont pentru a 
vedea o listă de foldere pentru 
acel cont.

Într-un mesaj, atingeți... și 
apoi atingeți Marcaj sau 
Semnalizare. Tragerile cu 
degetul pot fi, de 
asemenea, particularizate 
pentru a marca sau a 
semnaliza un mesaj. 

Atingeți pictograma agrafă de 
birou > Atașare fișier pentru a 
selecta un fișier.

Readuceți dispozitivul la modul tip 
vedere pentru o vizualizare pe 7 zile.
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