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הוראות -
גליון
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צור קשר .שמור על הסדר .בצע משימות.
הקש על האוואטאר )או הסמל( של
החשבון שלך כדי לעבור בין תצוגות
של חשבונות ,לראות תיקיות ,לנהל
.
מועדפים ולגשת להגדרות

אם  Outlookעבור  iOSעדיין לא מותקן
אצלך ,הורד אותו מ.Apple Store -

הקש על צלמית חיבור ההודעה כדי
להתחיל הודעה חדשה.
הקש על מסנן כדי להציג רק הודעות
במצב לא נקרא או מסומן בדגל או
הודעות שכוללות קבצים מצורפים.

הקש כדי לעבור בין הודעות תחת
ממוקד ואחר .הכרטיסיה ממוקד
מציגה הודעות דוא"ל חשובות .שאר
ההודעות נמצאות בכרטיסיה אחר.

בצע פעולות במהירות מתוך תיבת
הדואר הנכנס באמצעות פעולות מהירות.

החלק ימינה או שמאלה כדי לבצע
פעולה בהודעה.

נקודות התראה מופיעות כאשר ישנן
הודעות דוא"ל שלא נקראו.

ראה היכן אנשים אחרים הזכירו
אותך בהודעות דוא"ל באמצעות
@אזכורים.
מציין את מספר הודעות הדוא"ל
בשרשור.

הקש פעמיים כדי להציג את
תיבת החיפוש ולחפש לפי
מילות מפתח.

שנה הגדרות

הוסף תיקיה מועדפת
הקש על אפשרויות
החלקה מהירה < החלקה
מהירה ימינה או החלקה
מהירה שמאלה ובחר
פעולה.
הקש על תיבת דואר נכנס
ממוקדת כדי להפעיל או
לבטל את תיבת הדואר
הנכנס הממוקדת.
הקש על ארגן לפי שרשור
כדי לארגן את ההודעות
כשרשורי שיחות.
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בתצוגת החשבונות
והתיקיות ,הקש על
העיפרון כדי להוסיף
ולנהל מועדפים.
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חפש תיקיות

הוסף סימון להודעות או סמן אותן בדגל

בהודעה ,הקש על ...
ולאחר מכן הקש על סמן
או סמן בדגל .ניתן גם
להתאים אישית את
מחוות ההחלקה כדי
להוסיף סימון להודעה או
לסמן אותה בדגל.

הקש על תפריט ולאחר מכן הקש
והחזק את צלמית החשבון כדי לראות
רשימה של תיקיות עבור חשבון זה.

צרף קובץ או תמונה

הצג כרטיסי אנשי קשר

הקש על שם איש קשר
כדי להציג את מספר
הטלפון וכתובת הדוא"ל
שלו ופרטים נוספים.

הקש על צלמית המהדק <
צרף קובץ כדי לבחור קובץ.

הקש על צלמית המצלמה כדי
להוסיף תמונה של לוח ציור,
צילום או מסמך.

הקש על הצג ארגון כדי
להציג את ההירארכיה
הארגונית של איש הקשר
ואת האנשים שאיתם הוא
עובד.

אשר הגעה עבור הזמנה
שנה את תצוגת לוח השנה
הקש על נא לאשר הגעה
בהזמנה לפגישה ולאחר
מכן הקש על קבל,
לא סופי או דחה .תוכל גם
לבחור לא לשלוח תשובה
לשולח.
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בלוח שנה ,הקש על
תצוגה ובחר סדר יום,
יום 3 ,ימים או חודש.

סובב את המכשיר למצב
תצוגה לרוחב כדי לראות את
התצוגה  7ימים.
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