
Outlook tīmeklī Kalendārs Atgādnes

Sapulču plānošana un atbilžu izsekošana

1. darbība. Sapulces plānošana

Atlasiet Jauns > Kalendāra notikums un pēc tam ievadiet 

dalībnieku vārdus sadaļas Personas lodziņā Pievienot 

personas.

2. darbība. Dalībnieku brīvā un aizņemtā laika uzzināšana

Noklikšķiniet uz Plānošanas palīgs, lai skatītu redzēt brīvo un 

aizņemto laiku. Plānošanas palīgs tiek parādīts pēc tam, kad esat 

pievienojis personu lodziņā Pievienot personas.

3. darbība. Telpas pievienošana

Plānošanas palīgā noklikšķiniet uz Pievienot telpu, telpu 

sarakstā atlasiet atrašanās vietu un pēc tam izvēlieties telpu.

4. darbība. Padarīšana par Skype sapulci

Noklikšķiniet uz Pievienot Skype sapulci, lai sapulci padarītu 

par tiešsaistes sapulci.

5. darbība. Faila pievienošana

Noklikšķiniet uz Ievietot > Pievienot failu > atlasiet failu, un 

pēc tam atlasiet Kopīgot saiti.

6. darbība. Atbilžu uz uzaicinājumu izsekošana

Atlasiet cilni Sapulce > atlasiet sapulci un pēc tam atlasiet 

Izsekošana, lai skatītu atbildes.

© 2017 Microsoft Corporation.  Visas tiesības paturētas. Lappuse 1 no 2



Outlook tīmeklī Kalendārs Atgādnes

Lietojiet kategorijas, lai kārtotu 
savus notikumus

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz pasākuma, atlasiet 

Kategorizēt un pēc tam atlasiet kategoriju.

Kalendāra skatu pārslēgšana

Atlasiet Sākums un pēc tam atlasiet skata opciju, piemēram, 

Diena vai Darba nedēļa.  

Kalendāra pievienošana kalendāra 
skatam

Lai pievienotu citu kalendāru savam kalendāra skatam, atlasiet 

Pievienot kalendāru > No direktorija.

Kalendāra kopīgošana

Atlasiet Sākums > Kopīgot kalendāru, pievienojiet lietotājus 

rindiņā Kam un atlasiet Nosūtīt.

Īsinājumtaustiņi
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Ievadiet personas 

vārdu, lai skatītu 

pieejamos kalendārus 

no personām jūsu 

organizācijā.

Kalendāra atvēršana Ctrl + 2 Jauna sapulces pieprasījuma izveide Ctrl + Shift + Q

Pasta atvēršana Ctrl + 1 Doties uz šodienu Alt+N A, F

Tikšanās izveide Ctrl + Shift + A Meklēšana Bultiņa uz augšu/uz leju

Pārslēgties uz dienu (1), darba nedēļu (2), nedēļu (3) vai mēnesi (4) Shift + Alt + [1,2,3,4]

Papildu īsinājumtaustiņi: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864503

Papildinformācija

Outlook tīmeklī palīdzība 

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

Atšķirības starp darbvirsmas, tiešsaistes un mobilajām ierīcēm 

paredzēto versiju: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=864504
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