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Conectar-se. Organizar-se. Realizar tarefas.
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Indica o número de emails em 
uma conversa de mensagens.

Adicionar uma pasta de favoritos

Se não tiver o Outlook para iOS, 
baixe-o da Apple Store.
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Dê um toque duplo para ver uma 
caixa de Pesquisa por palavra-
chave.

Toque no avatar (ou logotipo) da 
conta e alterne entre os modos de 
exibição, veja as Pastas, gerencie os 
Favoritos e acesse as 
Configurações  .

No modo de exibição 
conta e pasta, toque 
no lápis para 
adicionar e gerenciar 
seus Favoritos.

Alterar as configurações

Toque em Opções de Passaro 
Dedo > Deslizar o Dedo para 
a Direita ou Deslizar o Dedo 
para a Esquerda e selecione 
uma ação.

Toque em Caixa de Entrada 
Destaques para ativar ou 
desativar a Caixa de Entrada 
Destaques.

Toque em Organizar por 
Conversa para organizar as 
mensagens como tópicos de 
conversas.

Passe o dedo para a direita ou 
esquerda para realizar um ação em 
uma mensagem.

Toque em Filtro para mostrar somente 
as mensagens Não Lidas, Sinalizadas
ou que têm Anexos.

Toque no ícone de texto para compor 
uma nova mensagem.

Veja onde mencionaram você nos 
emails com as @menções.

Realize ações rápidas na caixa de 
entrada com as ações rápidas.

Pontos de notificação são exibidos 
quando você tem emails não lidos.

Toque para alternar entre as 
mensagens em Destaques e 
Outros. Em Destaques ficam os 
emails importantes, enquanto o 
restante fica na guia Outros. 

https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id951937596?mt=8
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Sinalizar e marcar mensagensLocalizar pastas

Anexar um arquivo ou imagem

RSVP a um convite

Alterar o modo de exibição de calendário
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Toque no ícone da câmera para 
inserir um documento, uma foto 
ou uma imagem de um quadro 
de comunicações.

No Calendário, toque 
em Exibir e selecione o 
modo de exibição 
Agenda, Dia, 3 Dias ou
Mês. 

Toque em RSVP em um 
convite de reunião e em 
Aceitar, Provisório ou 
Recusar. Também é possível 
optar por não enviar uma 
resposta ao remetente.

Exibir cartões de visita
Toque no nome de um 
contato para ver o número 
de telefone, o endereço de 
email e muito mais.

Toque em Exibir 
Organização para ver a 
hierarquia organizacional 
de um contato e com 
quem ele trabalha.

Toque em Menu e mantenha um ícone 
de conta pressionado para ver uma lista 
de pastas da conta.

Em uma mensagem, toque 
em … e em Marcar ou 
Sinalizar. Também é 
possível personalizar as 
ações de deslizar para 
marcar ou sinalizar uma 
mensagem. 

Toque no ícone do clipe > 
Anexar Arquivo para 
selecionar um arquivo.

Gire o dispositivo para o 
modo paisagem para ver o 
modo de exibição 7 Dias.
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