
Pikaopas – Outlook for Android

Yhdistä, järjestä ja hoida asioita.
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Valitsemalla Valikko näet Kansiot 
ja asetukset.

Jos haluat näyttää vain 
lukemattomat viestit, merkityt
viestit tai viestit, joissa on liitteitä, 
napauta Suodattimet.

Jos haluat merkitä viestin, avaa se 
napauttamalla, napauta kolmea
pistettä ja valitse sitten Lisää >
Merkitse.

Viestiketjun mukaan järjestetyissä 
kohteissa näkyy keskustelun 
kohteiden lukumäärä.

Asetuksissa Valikossa

Lajiteltu Saapuneet-kansio esilajittelee sähköpostisi älykkäästi, 
jotta voit keskittyä olennaiseen.

Ota lajiteltu Saapuneet-
kansio käyttöön tai poista se 
käytöstä valitsemalla 
Asetukset > Lajiteltu 
Saapuneet-kansio. 

Valitse Asetukset > 
Sipaisuasetukset > Sipaise 
oikealle tai Sipaise 
vasemmalle ja valitse 
toiminto.

Voit etsiä viimeksi käytettyjä 
yhteystietoja ja tiedostoja 
napauttamalla kerran Hae. 
Napauttamalla sitä kahdesti 
pääset hakuruutuun, jossa voit 
etsiä sähköpostien sisältöä ja 
muuta.

Jos sinulla ei vielä ole Outlook 
for Androidia, voit ladata 
Outlook for Androidin Google 
Play -kaupasta.

Napauta Valikko > 
Muokkaa-kuvake ja napauta 
sitten tähteä. Näin voit lisätä 
kansion suosikkeihin. 
Suosikkikansiot näytetään 
ylimpänä.

Napauta Valikko >
Kello-kuvake ja määritä 
Älä häiritse -asetukset.
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Siirry Lajiteltu- ja Muu-kohtien 
viestien välillä napauttamalla.

Tee toimenpide sipaisemalla 
oikealle tai vasemmalle.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook
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Tiedoston liittäminen OneDrivesta Yhteystietokortti

Kutsuun vastaaminen Kalenterinäkymän muuttaminen

Napauta Saapuneet-kansiossa 
olevan kokouskutsun 
Vastauspyyntö-kohtaa ja 
valitse Hyväksy, Alustava tai 
Hylkää.

Hallitse kalenteria, ajoita kokouksia ja määritä muistutuksia.

Napauta Valikko: näin voit 
tarkastella ja lisätä kalentereita, 
myös jaettuja kalentereita.

Siirry Kalenteri-näkymään.

Sipaise alaspäin, jos haluat nähdä 
enemmän kalenteria.

Napauta päivää, jonka tapahtumat 
haluat nähdä.

Luo uusi kalenteritapahtuma.
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Näet tiedot napauttamalla 
Kokous.
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Napauta Uusi viesti > 
Liitä > Valitse 
tiedostoista ja valitse 
tiedosto.

Napauta kalenterissa 
Näytä-kohtaa ja valitse 
Tapahtumat, Päivä tai 
Kolme päivää näkymä.

Kun napautat yhteyshenkilön 
nimeä sähköpostissa, näet 
hänen puhelinnumeronsa, 
sähköpostiosoitteensa ja 
muita tietoja.
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