Startvejledning
Microsoft Outlook 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning,
så du hurtigere kan lære programmet at kende.

Tilpasse den efter behov
Tilpas Outlook. Vælg forskellige farveskemaer og forskellige
baggrunde, og synkroniser dem med dine andre computere.

Backstage-visning
Klik på fanen Filer for at åbne
Backstage-visningen, hvor du
kan tilføje en konto og ændre
indstillinger.

Søge
Du kan søge i en mappe, i undermapper og selv i dine
postkasser.

Administrere meddelelsesopgaver på meddelelseslisten
Kategoriser, markér med flag eller slet meddelelser direkte der,
hvor de er – på meddelelseslisten.

Gøre mere på opgavelisten
På opgavelisten vises
datosøgningen, dine aftaler,
dine personer og dine opgaver.

Sende svar fra læseruden
Besvar og videresend direkte fra
læseruden. Du kan også skrive
et svar i læseruden.

Oversigt
Få en hurtig visning af din
kalender, dine personer og
dine opgaver. Du kan endda se
kommende aftaler.

Ruden Personer
Se detaljerede oplysninger om
alle på linjen Til, Fra eller Cc for
alle meddelelser.

Kom godt i gang: Tilføje din konto

Ændre Office-temaet

Før du kan sende eller modtage meddelelser, skal du tilknytte din mailkonto. Hvis
dit firma bruger Microsoft Exchange, forsøger Outlook 2013 at konfigurere din
mailkonto for dig.

Vi har givet Office 2013 et nyt design for at give en ren og mere ryddelig oplevelse
– som et tomt stykke papir. Hvis du vil se de forskellige områder i Outlook mere
tydeligt, kan du ændre Office-temaet.

Hvis du bruger internetbaseret mail (f.eks. Hotmail, Gmail eller Yahoo!), skal du
angive dit navn, din mailadresse og din adgangskode for at konfigurere din konto.

Brug indstillingerne under Filer > Office-konto til at ændre Office
2013-farveskemaet for alle dine computere, eller brug Indstillinger for Outlook
til at ændre farveskemaet kun på denne computer. Du kan vælge mellem Hvid,
Lysegrå eller Mørkegrå.

Ting, du måske leder efter
Brug listen nedenfor til at finde nogle af de mest almindelige værktøjer og kommandoer i Outlook 2013.

Hvis du vil...

Skal du klikke på...

Og derefter kigge i...

Anvende brevpapir eller baggrunde i en meddelelse

Filer

Klik på Filer > Indstillinger > Mail > Brevpapir og skrifttyper. Klik på Tema under
fanen Personligt brevpapir.

Sende automatiske svar, når du ikke er på kontoret

Filer

Klik på Autosvar > Send autosvar under Kontooplysninger, og vælg derefter dine
indstillinger. Denne funktion kræver en Microsoft Exchange Server-konto.

Indsætte et billede eller clipart

Indsæt

Klik på Illustrationer i en ny mail, og klik derefter på en af følgende: Billeder,
Onlinebilleder, Figurer, SmartArt, Diagram eller Skærmbillede.

Administrere mails ved at tildele regler

Hjem

Klik på Flyt > Regler i visningen Mail.

Indsætte et symbol eller specialtegn

Indsæt

Klik på Symboler > Symbol i en ny mail.

Føje helligdage til din kalender

Filer

Klik på Indstillinger > Kalender. Klik på Tilføj helligdage under Kalenderindstillinger.

Dele en kalender

Hjem

Klik på Send kalender via mail > Del kalender i gruppen Del i visningen Kalender (denne
funktion kræver en Microsoft Exchange Server-konto), eller klik på Publicer online.

Mail er ikke det halve af det
Kommunikation er vigtig, men din tid er også vigtig. Outlook 2013 har opdateret
den måde, du administrerer din tid, dine personer og dine opgaver på.

Planlægge et Lync-møde
Mød ansigt til ansigt, eller spar dig selv for en rejse ved at
holde et onlinemøde i Lync 2013.

Få vist andre personers
kalender
Du kan hurtigt se, hvornår det
passer bedst at planlægge et
møde med andre.

Planlægge i forhold til vejret
Se vejrudsigten for din by og op til fire andre byer. Når du planlægger
et møde i en anden by, ved du, hvad du skal pakke.

Oversigt
Hold musen over et møde eller
en aftale for at se detaljer.

Oprette en mailsignatur
Hvis du vil oprette en ny mailsignatur, skal du gøre følgende:
1. K
 lik på Filer > Indstillinger > Mail. Klik på Signaturer under Opret
meddelelser.
2. Klik på Ny under fanen Mailsignatur, og skriv derefter et navn til signaturen.
3. Skriv den tekst, du vil medtage i signaturen, i feltet Rediger signatur, og brug
derefter de indbyggede værktøjer til at formatere den.

Hvis du allerede har oprettet en signatur, kan du kopiere den fra en af dine sendte
meddelelser og derefter indsætte den her.

Automatisk føje en signatur til
meddelelser
Hvis du automatisk vil føje en signatur til nye mails, skal du gøre følgende:
1. Å
 bn en hvilken som helst visning, og klik på Filer > Indstillinger > Mail. Klik på
Signaturer under Opret meddelelser.
2. Vælg den signatur, der skal føjes til Nye meddelelser under Vælg
standardsignatur. Du kan også vælge en anden signatur til Svar/
videresendelser.
3. Hvis du vil føje en signatur til en ny meddelelse manuelt, skal du åbne en ny
meddelelse, klikke på Signatur i gruppen Medtag under fanen Meddelelse og
derefter klikke på den ønskede signatur.

