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Az egy beszélgetésbe tartozó 
e-mailek számát jelzi.

Kedvenc mappa hozzáadása

Ha még nem telepítette az iOS 
Outlookot, töltse le az Apple Store-ból.
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Dupla kattintással 
kulcsszóval kereshet a 
Keresés mezőben.

A fiókja avatarjára (vagy emblémájára) 
koppintva válthat a nézetek között, 
megjelenítheti a Mappák nézetet, 
kezelheti a kedvenceket és 
megnyithatja a beállításokat  .

A fiók mappanézetében 
koppintson a ceruza 
ikonra a kedvencek 
hozzáadásához és 
kezeléséhez.

Beállítások módosítása

Koppintson a Pöccintés 
beállításai > Pöccintés jobbra
vagy Pöccintés balra parancsra, 
és válassza ki a kívánt műveletet.

A Szűrt levelek paranccsal 
be- vagy kikapcsolhatja a Szűrt 
levelek funkciót.

A Rendezés beszélgetésekbe 
elemre koppintva beszélgetési 
szálakba rendezheti az 
üzeneteket.

Jobbra vagy balra pöccintve
műveletet végezhet egy üzeneten.

A Szűrés gombra koppintva 
megjelenítheti az olvasatlan, a 
megjelölt vagy a mellékleteket
tartalmazó üzeneteket.

A levélírási ikonra koppintva új üzenetet 
kezdhet.

Az @említések funkcióval 
láthatja, hogy hol említették 
meg az e-mailekben.

A gyorsműveletekkel gyorsan 
elvégezhet egy műveletet a Beérkezett 
üzenetek mappából.

Az olvasatlan e-mailekről az app egy 
pötty megjelenítésével tájékoztatja.

Ide koppintva válthat a Szűrt és az 
Egyéb típusú üzenetek között. A Szűrt 
lapon vannak a fontos e-mailek, az 
Egyéb lapon pedig a többi e-mail 
szerepel. 

https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8


Hasznos tanácsok – iOS Outlook Hasznos tanácsok

© 2019 Microsoft Corporation.  Minden jog fenntartva. 2/2. oldal

Üzenetek megjelöléseMappák keresése

Fájl vagy kép csatolása

Válasz meghívásra

Váltás másik naptári nézetre
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A kamera ikonra koppintva 
beszúrhat egy dokumentumot, 
fényképet vagy rajztáblaképet.

A Naptár Nézet parancsát 
választva a Napirend, a 
Nap, a 3 nap és a Hónap 
nézet közül választhat. 

A meghívóban koppintson 
a Válasz, majd az 
Elfogadás, a Feltételes
vagy az Elutasítás elemre. 
Úgy is dönthet, hogy nem 
küld választ a feladónak.

Névjegykártyák megtekintése
Koppintson egy partner 
nevére a telefonszám, az 
e-mail-cím és egyéb 
adatok megtekintéséhez.

A Szervezet 
megjelenítése elemre 
koppintva megtekintheti 
egy partner szervezeti 
hierarchiáját és a velük 
dolgozó személyeket.

Koppintson a Menü elemre, majd az 
egyik fiók ikonjára helyezve az ujját 
jelenítse meg az adott fiók 
mappáinak listáját.

Koppintson egy üzenetben 
a …, majd a Megjelölés 
elemre. Az üzenetek 
megjelöléséhez pöccintési 
mozdulatokat is testre 
szabhat. 

A gemkapocs ikon > Fájl 
csatolása elemre 
koppintva kiválaszthat egy 
fájlt.

Az eszközét fekvő helyzetbe fordítva 
megjelenítheti a 7 nap nézetet.
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