
Αλληλογραφία του Outlook για Windows Βοηθητικές σημειώσεις

Οργανώστε τα Εισερχόμενά σας

Ενεργοποιήστε τα Εστιασμένα 

Εισερχόμενα για να δείτε την 

αλληλογραφία που είναι πιο 

σημαντική για εσάς.

Βρείτε γρήγορα μηνύματα με την 

Αναζήτηση.

Κάντε εναλλαγή ανάμεσα στις 

προβολές εισερχομένων 

Εστιασμένα και Άλλα.

Δείτε μόνο τη μη αναγνωσμένη 

αλληλογραφία σας.

Βρείτε και εκτελέστε ενέργειες με 

τις Πληροφορίες.

Ομαδοποιήστε τα μηνύματα 
κατά συνομιλία. Τα μηνύματα 
είναι ομαδοποιημένα κατά θέμα.

Προσθέστε σημαίες για να ορίσετε 

μια υπενθύμιση

Εκπαιδεύστε τα Εστιασμένα 

Εισερχόμενά σας

Επιλέξτε την καρτέλα Εστιασμένα ή 

Άλλα και κάντε δεξί κλικ στο 

μήνυμα που θέλετε να μετακινήσετε.

Από τα Εστιασμένα, επιλέξτε 

Μετακίνηση στα "Άλλα" ή 

Μετακίνηση πάντα στα "Άλλα".
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Τακτοποιήστε την αλληλογραφία 

σας κατά ημερομηνία. Από, 

Κατηγορία, Σημαίες, Θέμα και 

πολλά άλλα...

Επιλέξτε       δίπλα σε ένα 

μήνυμα για να ορίσετε μια 

υπενθύμιση. Κάντε δεξί 

κλικ στο       για να 

επιλέξετε μια ημερομηνία 

για την υπενθύμιση.
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Βρείτε και εκτελέστε ενέργειες με 

τις "Πληροφορίες"
Επισυνάψτε μια σύνδεση για να 

μοιραστείτε ένα αρχείο

Πληκτρολογήστε αυτό 

που θέλετε να κάνετε 

και, στη συνέχεια, 

επιλέξτε την ενέργεια ή 

επιλέξτε Λήψη 

βοήθειας για να μάθετε 

περισσότερα.

Κατά τη σύνταξη ενός 

μηνύματος, επιλέξτε 

Μήνυμα > Συμπερίληψη > 

Επισύναψη αρχείου.

Επιλέξτε το βέλος δίπλα στο 

όνομα του αρχείου για να 

ορίσετε δικαιώματα για το 

αρχείο.

Επιλέξτε Κοινή χρήση 

σύνδεσης του OneDrive για 

να αποστείλετε ένα αρχείο.

Δημιουργήστε μια υπογραφή Ορίστε την ειδοποίηση "Εκτός 

γραφείου"

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Μετάβαση στο Ημερολόγιο Ctrl + 2 Σημαία υπενθύμισης Ctrl + Shift + G

Μετάβαση στην Αλληλογραφία Ctrl + 1 Εισαγωγή αρχείου ALT+Ζ, Α, Ψ

Μετάβαση στο φάκελο "Εισερχόμενα" Ctrl + Shift + 1 Προηγούμενο/Επόμενο Πλήκτρα επάνω/κάτω

Μετάβαση στο φάκελο "Εξερχόμενα" Ctrl + Shift + 0 Μετακίνηση σε φάκελο ALT+Κ, Τ, Ε, επιλέξτε φάκελο

Απάντηση Ctrl + R Αναζήτηση Ctrl + E

Απάντηση σε όλους Ctrl + Shift + R Αποστολή/Λήψη F9

Δείτε συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503

Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > 

Αλληλογραφία > Υπογραφές...

Επιλέξτε Αρχείο > 

Αυτόματες απαντήσεις 

(Εκτός γραφείου)

Εκπαίδευση του Outlook, 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864509

Διαφορές μεταξύ των εκδόσεων υπολογιστή, online και 

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

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Outlook, 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864510

Διαφορές μεταξύ των εκδόσεων του Outlook για Windows και 

Mac, https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864506

Περισσότερες πληροφορίες
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