
Outlook Mail Windows Fișă de referință

Organizați-vă inboxul

Activați Mesaje prioritare pentru 

a vedea mesajele de e-mail care 

contează cel mai mult pentru dvs.

Găsiți rapid mesaje folosind 

Căutarea.

Comutați între vizualizările de 

mesaje Prioritare și Altele.

Vedeți doar mesajele Necitite.

Găsiți și efectuați acțiuni cu 

ajutorul caracteristicii Spune-mi.

Grupați mesajele după 
conversație. Mesajele sunt 
grupate după subiect.

Semnalizați mesajele pentru 

a seta un memento
Instruiți-vă inboxul Mesaje prioritare

Selectați fila Prioritare

sau Altele și faceți clic 

dreapta pe mesajul pe 

care doriți să-l mutați.

Din Prioritare, alegeți 

Mutați în Altele sau 

Mutați întotdeauna în 

Altele.
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Aranjarea corespondenței după 

dată. De la, Categorie, 

Semnalizări, Subiect și altele...

Selectați       lângă un 

mesaj pentru a seta un 

memento. Faceți clic 

dreapta pe       pentru a 

alege o dată pentru 

memento.
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Găsiți și efectuați acțiuni cu ajutorul 

caracteristicii Spune-mi

Atașați un link pentru a partaja un 

fișier

Introduceți ce doriți să 

faceți, apoi selectați 

acțiunea sau selectați 

Obțineți ajutor pentru a 

afla mai multe.

În timp ce compuneți un 

mesaj, selectați Mesaj >

Includere > Atașare 

fișier. 

Selectați săgeata de 

lângă numele fișierului 

pentru a seta 

permisiunile pentru fișier.

Selectați Partajați ca 

link OneDrive pentru a 

încărca un fișier.

Crearea unei semnături Setarea notificării Absent de la birou

Comenzi rapide de la tastatură

Accesați Calendarul Ctrl + 2 Semnalizați pentru urmărire Ctrl + Shift + G

Accesați Corespondență Ctrl + 1 Inserați un fișier Alt+N A, F

Comutați la Inbox Ctrl + Shift + 1 Anteriorul/Următorul Tastele săgeată în sus/în jos

Comutați la Outbox Ctrl + Shift + 0 Mutați în folder Alt + H, M, V, Selectați folderul

Răspundeți Ctrl + R Căutați Ctrl + E

Răspundeți tuturor Ctrl + Shift + R Trimiteți/Primiți F9

Vedeți comenzile rapide de la tastatură pentru Outlook la https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503

Faceți clic pe Fișier > 

Opțiuni > 

Corespondență > 

Semnături...

Selectați Fișier > 

Răspunsuri automate 

(Absent de la birou)

Instruire Outlook, 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864509

Diferențele dintre desktop, online și mobil, 

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

Ghid de pornire rapidă Outlook, 

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

Diferențele dintre versiunea de Outlook pentru Windows și Mac, 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864506

Mai multe informații
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