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Hiermee wordt het aantal 
e-mails in een berichtenthread 
weergegeven.

Een favoriete map toevoegen

Als u Outlook voor iOS nog niet 
hebt, kunt u het downloaden in de 
Apple Store.
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Dubbeltik om het vak Zoeken
voor trefwoorden weer te 
geven.

Tik op de avatar van uw account (of 
logo) om tussen accountweergaven 
te schakelen, Mappen te bekijken, 
Favorieten te beheren en 
Instellingen     te openen.

Tik in de account- en 
mapweergave op het 
potlood om uw 
Favorieten toe te 
voegen en te beheren.

Instellingen wijzigen

Tik op Opties voor vegen > 
Naar rechts vegen of Naar 
links vegen en selecteer 
een actie.

Tik op Postvak IN met 
prioriteit om Postvak IN 
met prioriteit in of uit te 
schakelen.

Tik op Organiseren per 
gesprek om berichten in te 
delen als gespreksthreads.

Veeg naar rechts of links om actie 
te ondernemen voor een bericht.

Tik op Filter om alleen de 
berichten weer te geven die 
Ongelezen zijn of een Vlag of 
Bijlagen hebben

Tik op het pictogram Opstellen om 
een nieuw bericht te beginnen.

Bekijk waar u wordt genoemd 
in e-mails met @vermeldingen.

Onderneem snel actie vanuit uw 
Postvak IN met snelle acties.

Meldingspunten worden 
weergegeven wanneer u ongelezen 
e-mails hebt.

Tik om te schakelen tussen 
berichten Met prioriteit en Overig. 
Bij Met prioriteit worden 
belangrijke e-mails weergegeven, 
terwijl de rest te vinden is op het 
tabblad Overig. 

https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
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Berichten markeren en een vlag 
toevoegenMappen zoeken

Een bestand of afbeelding toevoegen

Op een uitnodiging antwoorden

De agendaweergave wijzigen
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Tik op het camerapictogram om 
een afbeelding van een document, 
foto of whiteboard in te voegen.

Tik in de Agenda op 
Weergave en selecteer 
de weergave Agenda, 
Dag, 3 dagen en Maand. 

Tik in de uitnodiging voor een 
vergadering op RSVP en tik 
vervolgens op Accepteren, 
Voorlopig, of Weigeren. U kunt 
er ook voor kiezen om geen 
antwoord naar de afzender te 
sturen.

Visitekaartjes weergeven
Tik op de naam van een 
contactpersoon om het 
telefoonnummer, 
e-mailadres en meer 
te bekijken.

Tik op Organisatie 
weergeven om de 
organisatiehiërarchie 
en collega's van een 
contactpersoon weer 
te geven.

Tik op Menu en houd een 
accountpictogram ingedrukt om 
een lijst met mappen voor dit 
account te bekijken.

Tik in een bericht op … 
en tik vervolgens op 
Markeren of Vlag 
toevoegen. Swipes kunnen 
ook worden aangepast als 
u een bericht wilt markeren 
of hieraan een vlag wilt 
toevoegen. 

Tik op het paperclippictogram > 
Bestand bijvoegen om een 
bestand te selecteren.

Schakel de liggende 
modus voor uw apparaat 
in om de weergave 
7 dagen weer te geven.
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