
Lịch Outlook trên web Bảng Thông tin

Lên lịch cuộc họp và theo dõi phản hồi
Bước 1 – Lên lịch cuộc họp

Chọn Mới > Sự kiện Lịch, rồi nhập tên người dự vào hộp 
Thêm Người dưới mục Mọi người.

Bước 2 - Nhận thời gian rảnh/bận cho người dự

Bấm        Trợ lý Lập lịch biểu để thấy thời gian rảnh/bận. Trợ 
lý Lập lịch biểu sẽ xuất hiện sau khi bạn thêm một người vào 
hộp Thêm Người.

Bước 3 - Thêm phòng

Trong Trợ lý Lập lịch biểu, bấm Thêm Phòng, chọn một vị trí 
trong danh sách phòng, rồi chọn một phòng.

Bước 4 – Đặt thành Cuộc họp Skype

Chọn Thêm Cuộc họp Skype để làm cho cuộc họp trở thành 
cuộc họp trực tuyến.

Bước 5 – Đính kèm Tệp

Bấm Chèn > Đính kèm Tệp > chọn tệp, rồi chọn dưới dạng 
Chia sẻ liên kết.

Bước 6 – Theo dõi phản hồi lời mời

Chọn tab Cuộc họp > chọn cuộc họp, rồi chọn Theo dõi để 
xem phản hồi.
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Áp dụng các thể loại để sắp xếp 
sự kiện của bạn
Bấm chuột phải vào một sự kiện, chọn Phân loại, rồi 
chọn thể loại.

Chuyển đổi dạng xem lịch
Chọn Trang đầu, rồi chọn tùy chọn dạng xem như Ngày
hoặc Tuần Làm việc.  

Thêm lịch vào dạng xem lịch 
của bạn
Để thêm lịch khác vào dạng xem lịch của bạn, chọn Thêm 
Lịch > Từ Thư mục.

Chia sẻ lịch
Chọn Trang đầu > Chia sẻ Lịch, thêm người vào dòng Đến,
rồi chọn Gửi.

Phím tắt
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Nhập tên của người đó 
để xem lịch sẵn có từ 
mọi người trong tổ 
chức của bạn.

Đi đến Lịch Ctrl + 2 Tạo yêu cầu họp mới Ctrl + Shift + Q

Đi đến Thư Ctrl + 1 Đi đến hôm nay Alt+N A, F

Tạo Cuộc hẹn Ctrl + Shift + A Tìm kiếm Các phím Lên/Xuống

Chuyển tới ngày (1), tuần làm việc (2), tuần (3) hoặc tháng (4)   Shift+Alt+[1,2,3,4]

Để biết thêm phím tắt: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503

Xem thêm thông tin
Trợ giúp Outlook for 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
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