Outlook gyorstréning oktatási anyag
A tréning célja az Outlook 2010 főbb, hasznosabb funkcióinak ismertetése. Feltételezi az alapvető ismeretek (emailküldés, névjegyek) meglétét.
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Kedvencekbe felvétel: adott mappán egér jobb gombbal kattintás, „Megjelenítés a Kedvencek között” kiválasztása.
A Kedvencek terület a beállítások között kikapcsolható.
Bal alsó terület: az Outlook fő működési módjai közötti váltásra szolgál
Jobb oldali sáv: a Naptár (Calendar) és a Feladatok (Tasks) részből az épp aktuális elemeket mutatja meg a
főképernyőn.
Email betekintő: a Nézet (View) menüben az Olvasóablak (Reading pane) pontnál lehet ki/bekapcsolni, illetve
lentre/jobbra helyezni.
Naptárak kezelése, megbeszélések szervezése, időmenedzsment
A Naptárban kétfajta bejegyzést tudunk tenni:
- Találkozót (Meeting)
- Megbeszélést (Appointment)
A kettő között az a lényegi különbség, hogy Találkozó esetén csak a saját naptárunkba írunk bejegyzést, a
Megbeszélésnél másokat is meghívunk, így az esemény az ő naptárukba is bekerül.
Saját időpontok kezelése, szabadság felvétele a naptárba a foglaltság jelzésére
Találkozó létrehozására több lehetőségünk van:
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A Naptár adott pontjára klikkelünk, és elkezdjük beírni a Találkozó nevét. Ezután az időpontot a
naptárbejegyzés széleinek húzásával tudjuk módosítani
- A Naptár Kezdőlap (Home) menüjében az Új találkozó (New Appointment) ikonra kattintunk és beírjuk a
részleteket.
További lehetőségek:
- Egész napos esemény
bekattintása
- Foglaltság jelzése: házon
kívül
- Ismétlődés beállítása, ha
rendszeres teendőről van
szó
-

A Találkozóhoz további
szöveget is lehet adni, illetve
fájlokat is csatolni.
Szabadság jelzése: készítsünk egy egész napos Találkozót, a kezdő és befejező dátumokat adjuk meg, illetve állítsuk
át a foglaltság jelzését Házon kívülre.
A módosítások után ne felejtsük el a Mentés és bezárás gombot megnyomni.

Több naptár egyidejű kezelése, más naptárainak láthatósága
Alapvetően csak a saját naptárunkat látjuk, de megoldható, hogy mások megosszák a naptárukat velünk, vagy mi
osztjuk meg a sajátunkat velük. Ezekben az esetekben a saját naptárunk mellett láthatóvá válnak a
többiek naptára is egymás alatt. A láthatóság ki/bekapcsolható. Alapvetően ebben az esetben a
többiek eseményeinek minden részletét láthatjuk, kivéve, ha az egyes események privátra vannak
állítva a naptárbejegyzésen belül a Home menü jobb oldalán található Private ikonnal.
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Naptár megosztása: jobb gomb a naptár nevén, Megosztás menüpont / Naptár megosztása. A megjelenő ablakban
válasszuk ki azokat, akikkel megosztanánk a naptárunkat.

Más naptárának megnyitása
Anélkül is megtekinthetjük más munkatárs foglaltságát, hogy a naptára megosztva lenne
velünk. Ehhez válasszuk ki a Naptár megnyitása (Open calendar) opciót, miközben a Naptár
(Calendar) nézet aktív.
Természetesen ha az adott naptár nincs megosztva velünk, akkor csak a foglaltsági adatokat
látjuk, a részleteket, tehát hogy adott időpontban konkrétan mi a teendő, nem láthatjuk.
Találkozók szervezése, ütemezési segéd
Az Értekezlet (Meeting) egy dologban tér el egy saját Eseménytől: más résztvevőket is meghívunk rá. Az Értekezlet
készítésének folyamata:
-

Elkészítjük az esemény fő leírását (Tárgy és részletek) és beírjuk a meghívottak neveit (email-címeit)
Ha biztos időpontunk van az eseményre, azt adjuk meg
Ha olyan időpontot keresünk, amelyik mindenkinek megfelel, akkor adjunk meg egy számunkra alkalmas
időpontot, majd az Ütemezési segéd ikonra kattintsunk.
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A szerver beállításainak függvényében a jobb oldalon látható, hogy melyik időpont kinek felel meg, illetve akkor
melyik a szabad tárgyaló.
Az Ütemezési segéd használata esetén a résztvevők a bal oldalon kerülnek feltüntetésre, a naptárbejegyzéseik
(foglaltsági adataik) a fő részben látszódnak. Kézileg is kikereshetjük a legközelebbi alkalmas időpontot,
módosíthatjuk egérhúzással az esemény idejét, de használhatjuk az Időpontkeresés gombot is (a mintaképen nem
látható).

A meghívó főoldalára a Találkozó (Meeting) gomb megnyomásával térhetünk vissza. Küldés gombbal elküldjük a
meghívót a résztvevőknek. Nekik lehetőségük van a meghívást elfogadni vagy elutasítani (esetleg bizonytalan
státusban hagyni). Ezzel a lépéssel a meghívottak saját naptárai is kitöltődnek, tehát nekik ennek menedzselésével
további teendőjük nincs. Felajánlhatnak új időpontot is, ha az eredeti számukra nem megfelelő.
Ha bármilyen változás áll be a megbeszélés szervezésében (időpont, helyszín), nyissuk meg újra az Értekezletet,
készítsük el a módosításokat, utána küldjük el újra. A fogadó fél értesül a változásokról, a naptára is frissül, ha
azokat elfogadja.
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Tárgyalók foglalása
Az Outlookban a szerver beállításai függvényében
lehetőség van a tárgyalókat (és esetleg más
erőforrásokat, pl. mobil projektor) is lefoglalni az
Értekezlet szervezése közben. A tárgyalók nagyjából
úgy viselkednek az Outlookban, mint más
meghívottak, saját naptáruk van, így a foglaltsági
adataik látszódnak. Érdemes több szóba jöhető
tárgyalót is beírni a Hely mezőbe, így egyszerűbb
olyan időpontot találni, ami a résztvevőknek is
megfelelő, illetve szabad tárgyaló is van.

Emailek témaköre, kiegészítő funkciók
Email kimentése fájlként
Hasznos, ha pl. egy projekthez kapcsolódik, nem akarjuk később keresgélni, vagy ha pl. rendszeresen el kell
küldenünk egy riportot, ami ebbe van beillesztve, és automatikusan frissül pl. Excelből. Elérése: nyissuk meg a
levelet, majd Fájl (File) menü, Mentés másként (Save as) menüpont.
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Email backup a szerverről saját lemezre
Hasznos, ha csak limitált helyünk van a levelezési szerveren. Alapbeállítás: Fájl (File) menü, Beállítások (Options)
menüpont, Speciális (Advanced) rész, Archiválási beállítások (AutoArchive) pont.
Itt tudjuk megadni, hogy az automatikus archiválás milyen gyakorisággal fusson le, milyen régi emaileket
archiváljon, illetve melyik fájlba történjen a kimentés. Ezek a régi emailek egy külön részben bukkannak fel a normál
beérkezett és küldött elemek mellett.
Ha külön egyes mappákat akarunk archiválni, akkor válasszuk a Fájl (File) menü Info fülét, itt a Karbantartási
eszközök (Cleanup tools) menüpontból az Archiválás (Archive) lehetőséget. Az adott mappát kiválasztva hasonló
lehetőségeink vannak, mint az alapbeállításoknál.

Csatolmány gyors hozzáadása az emailhez
Amikor levelet írunk, lehetőségünk van rá, hogy egy Intézőből közvetlenül behúzzunk egy fájlt az emailbe. Ez
gyakran sokkal egyszerűbb megoldás, mint a menüből kiválasztani. Ugyanez a technika működik Találkozók és
Megbeszélések készítésekor is.
Keresési lehetőség a levelek között
A levelek feletti kereső sávba kattintva a Keresés (Search) főmenü aktiválódik. Ha nem választunk ki semmit, akkor
a beírt szöveget mindenhol keresi az Outlook (címzettben, tárgyban, szövegben stb.). Ha szűkítjük a keresést a fenti
ikonokkal, akkor pontosabb találatokat kapunk.
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A Keresés menü bal oldalán (Keresési tartomány / Scope) kiválasztható opciókkal azt adjuk meg, hogy milyen
tartományban keressük a leveleket: az aktuális mappában, annak almappáiban is stb. Ezzel a módszerrel pl.
egyszerre lehet keresni a normál és az archív mappáikban is.
Ha vannak olyan paraméterek (pl. küldő vagy az email tartalma), amelyekben gyakran keresünk, akkor megtehetjük,
hogy azokat kitesszük a keresősáv alá az Egyebek (More) gomb alatti opciók segítségével.
A Keresési eszközök (Search Tools) alatt található Irányított keresés (Advanced find) menüben részletekbe menően
tudjuk szabályozni a keresésünket.
Szabályok készítése
Lehetőségünk van rá, hogy a bejövő vagy küldött leveleket előre megírt szabályok szerint az Outlook automatikusan
kezelje. Pl. adott címről érkező emailt valamelyik mappába helyezze, választ küldjön rá vagy törölje. Új szabályt a
Kezdőlap (Home) menüben a Szabályok (Rules) menüpontban tudunk készíteni. Első körben az Outlook az aktuális
levél alapján felajánl néhány lehetőséget, de mi magunk is az összes opció birtokában el tudjuk készíteni a szabályt.

Az első részletes oldalon azt adjuk meg, hogy mely leveleket figyelje az Outlook. A fenti részben bepipáljuk a kívánt
opciót, a lenti, szöveges részben pedig finomhangolni
lehet a beállítást a kék, kiemelt részekre kattintva.

A Tovább (Next) gomb megnyomásával a második
lépéshez jutunk. Itt adhatjuk meg, hogy mi történjen az
első lépésben kiválasztott emailekkel: adott mappába
kerüljenek, vagy másolat készüljön róluk, törlésre
kerüljenek stb.
A varázsló harmadik ablakában nevet adhatunk a
szabálynak, illetve azonnal futtatni is tudjuk nemcsak az
ezután érkező vagy küldött levelekre, hanem a már
meglévőekre is. Ezzel pl. azonnal ki tudjuk tisztítani a
beérkezett üzeneteink közül a szabályban leírt
emaileket.
Szavazógombok
Van rá lehetőségünk, hogy a megírt emailhez
szavazógombokat rendeljünk. Ez akkor hasznos, ha sok embernek küldjük ki a levelet pl. igényfelmérésre, és az
eredményt egyszerűbb egyesíteni, ha előre definiált válaszokat kapunk, nem a válaszüzenetben küldik el a
résztvevők szabad szövegesen a döntésüket.
Szavazógombot az email megírása közben a Beállítások (Opctions) oldalon található ikonnal adjuk
hozzá az emailhez. Választhatunk az előre definiált pontokból, de természetesen mi magunk is
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beállíthatjuk az egyes gombokat az Egyéni (Custom) pont választásával.
Fontos, hogy ha szavazást is tartalmazó levelet kapunk, akkor a főoldalon a betekintő sávban nem tudunk
közvetlenül szavazni, előtte meg kell nyitnunk az emailt.
Üzenet visszahívása
Ha rossz címzettnek vagy rossz tartalommal ment ki az email, van rá esélyünk, hogy visszahívjuk azt, mielőtt a
címzett elolvasná. Ehhez nyissuk meg az elküldött emailt, és a menüben az
Áthelyezés (Move) gomb környékén található Műveletek (Action) gomb
alatt válasszuk az Üzenet visszahívása (Recall) pontot.
Fontos, hogy a visszahívás jobbára csak saját hálózaton belül fog
megbízhatóan működni.
Csatolmány leválasztása az emailről
Mivel a csatolmányok foglalják el a szerveren a legtöbb helyet, így hasznos, ha akár a bejövő, akár a küldött
emailekről leválasztjuk azokat. Így maga az email, ami fontos infókat tartalmazhat, megmarad, de a csatolmány már
nem foglalja el a helyet. Ehhez nyissuk meg az emailt, ami a csatolmányt tartalmazza, kattintsunk jobb gombbal a
mellékleten, majd válasszuk a Melléklet eltávolítása (Remove attachment) menüpontot.
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