
גיליון הוראותבאינטרנטOutlookלוח שנה של 

קבע פגישות ועקוב אחר תגובות
קביעת מועד לפגישה-1שלב 

ולאחר מכן הזן את שמות  , אירוע בלוח השנה> חדש בחר 
.אנשיםתחת הוסף אנשים המשתתפים בתיבה 

לא פנויים של המשתתפים/קבלת מועדים פנויים-2שלב 

לא  /כדי לראות את המועדים הפנוייםמסייע התזמוןלחץ על        
הוסף  מסייע התזמון מופיע לאחר הוספת אדם בתיבה . פנויים

.אנשים

הוספת חדר-3שלב 

בחר מיקום מרשימת החדרים  , הוסף חדרבחר , מסייע התזמוןב
.ולאחר מכן בחר חדר

מפגישהSkypeיצירת פגישת -4שלב 

כדי להפוך את הפגישה לפגישה  Skypeהוסף פגישת לחץ על 
.מקוונת

צירוף קובץ-5שלב 

ולאחר מכן לחץ על, בחר קובץ> צרף קובץ > הוספה לחץ על 
.בתור קישור לשיתוף

מעקב אחר תגובות להזמנה-6שלב 

מעקב  ולאחר מכן בחר בחר פגישה> פגישה בחר את הכרטיסיה 
.כדי לראות את התגובות

 ©2017Microsoft Corporation  .2מתוך 1עמוד .כל הזכויות שמורות



גיליון הוראותבאינטרנטOutlookלוח שנה של 

החלת קטגוריות למיון אירועים
חלק  בחר , לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אירוע כלשהו

.ולאחר מכן בחר את הקטגוריה, לקטגוריות

החלפת תצוגות של לוח שנה
שבוע או יוםולאחר מכן בחר אפשרות תצוגה כגון , ביתבחר 

.   עבודה

הוספת לוח שנה לתצוגת לוח השנה  
שלך

הוסף לוח  בחר , כדי להוסיף לוח שנה אחר לתצוגת לוח השנה שלך
.ממדריך> שנה 

שיתוף לוח שנה
אלהוסף אנשים לשורה , שתף לוח שנה>בית בחר 

.שלחולאחר מכן בחר 

קיצורי מקשים
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הזן את שם האדם כדי  
לראות לוחות שנה  

זמינים של אנשים בארגון  
.שלך

Ctrl + Shift + Q יצירת בקשה לפגישה חדשה Ctrl + 2 מעבר ללוח השנה

Alt+N A, F מעבר להיום Ctrl + 1 'דואר'מעבר אל 

למטה/מקשים למעלה חיפוש Ctrl + Shift + A יצירת פעילות

]Shift+Alt+]1,2,3,4)   4(או לחודש ) 3(לשבוע , )2(לשבוע עבודה , )1(מעבר ליום 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503:קיצורי מקשים נוספים

מידע נוסף
, באינטרנטOutlookעזרה עבור 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864505
גירסאות מקוונות וגירסאות  , הבדלים בין גירסאות לשולחן העבודה

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

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