Pikaopas
Microsoft Outlook 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot.Tämän oppaan avulla
pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista.

Ulkoasun mukauttaminen
Mukauta Outlook: Valitse värimalli ja taustakuva, ja synkronoi
muutokset kaikkiin käyttämiisi tietokoneisiin.

Backstage-näkymä
Napsauttamalla Tiedostovälilehteä voit avata
Backstage-näkymän, jossa voit
lisätä tilejä ja muuttaa asetuksia.

Hakeminen
Voit hakea kansiosta, alikansioista tai jopa muista postilaatikoista.

Viestitehtävien hallinta viestiluettelossa
Luokittele, merkitse tai poista viestejä suoraan viestiluettelossa.

Monipuolinen Tehtävät-palkki
Tehtävät-palkissa näkyy
päiväyskaavio, tapaamiset,
henkilöt ja tehtäväluettelo.

Vastaaminen lukuruudusta
Vastaa ja lähetä edelleen
lukuruudusta. Voit myös
kirjoittaa vastauksen
suoraan lukuruudussa.

Vilkaisu
Pikakatsele Kalenteri-,
Ihmiset- tai Tehtävät-näkymää.
Voit tarkistaa nopeasti myös
tulevat tapaamiset.

Käyttäjäruutu
Näet lisätietoja kunkin viestin
Vastaanottaja-, Lähettäjä- tai
Kopio-riveillä olevista henkilöistä.

Ensimmäinen vaihe:
Tilin lisääminen

Office-teeman muuttaminen

Ennen kuin voit lähettää tai vastaanottaa viestejä, muodosta yhteys sähköpostitiliin.
Jos yrityksesi käyttää Microsoft Exchange -ohjelmistoa, Outlook 2013 yrittää
määrittää sähköpostitilin puolestasi.

Valitse Tiedosto > Office-tili, jos haluat muuttaa Office 2013 -värimallia kaikissa
käyttämissäsi tietokoneissa, tai valitse Outlookin asetukset, jos haluat muuttaa
värimallia vain nykyisessä tietokoneessa. Valitse Valkoinen, Vaaleanharmaa tai
Tummanharmaa.

Jos käytät Internet-pohjaista sähköpostia (kuten Hotmail, Gmail tai Yahoo!), määritä
tili antamalla nimesi, sähköpostiosoitteesi ja salasanasi.

Office 2013:n uusi, pelkistetty ulkoasu luo yhtenäisen ja selkeän käyttökokemuksen.
Jos haluat erottaa Outlookin eri alueet selvästi, voit muuttaa Office-teemaa.

Usein käytettyjä toimintoja
Seuraavan luettelon avulla löydät nopeasti Outlook 2013:n yleisimmin käytetyt työkalut ja komennot.

Toiminto

Valitse

Valitse sitten

Käytä taustamallia tai taustakuvaa viestissä

Tiedosto

Valitse Tiedosto > Asetukset > Sähköposti > Taustamallit ja fontit.
Valitse Oma viestipohja -välilehdessä Teema.

Lähetä automaattinen poissaolovastaus

Tiedosto

Valitse Tilin tiedot -kohdassa Automaattiset vastaukset > Lähetä
automaattiset vastaukset ja valitse sitten haluamasi asetukset (toiminto
edellyttää Microsoft Exchange Server -tiliä).

Lisää kuva tai ClipArt-kuva

Lisää

Valitse uudessa sähköpostiviestissä Kuvat ja valitse sitten jokin
seuraavista: Kuvat, Online-kuvat, Muodot, SmartArt, Kaavio
tai Näyttökuva.

Hallitse sähköpostiviestejä sääntöjen avulla

Aloitus

Valitse Sähköposti-näkymässä Siirrä > Säännöt.

Lisää symboli tai erikoismerkki

Lisää

Valitse uudessa sähköpostiviestissä Merkit > Merkki.

Lisää juhlapäivä kalenteriin

Tiedosto

Valitse Asetukset > Kalenteri. Valitse Kalenterin asetukset -kohdassa
Lisää juhlapäivät.

Jaa kalenteri

Aloitus

Valitse Kalenteri-näkymän Jakaminen-ryhmässä Lähetä kalenteri
sähköpostitse > Jaa kalenteri (toiminto edellyttää Microsoft Exchange
Server-tiliä) tai Julkaise verkossa.

Tehokasta ajanhallintaa
Viestintä on tärkeää, mutta niin on myös aikasi. Outlook 2013 tehostaa ajan,
tapaamisten ja tehtävien hallintaa.

Lync-kokouksen ajoittaminen
Järjestä online-tapaaminen Lync 2013:ssa. Voit keskustella
kasvokkain matkustamatta metriäkään.

Muiden henkilöiden
kalenterien tarkastelu
Tarkista nopeasti sopivin aika
kokouksen järjestämiseen.

Sääennuste
Tarkista oman sijaintisi sääennuste. Voit lisätä myös neljä muuta
kohdetta. Näin tiedät, mitä tarvitset mukaan kokousmatkalle.

Vilkaisu
Tarkista kokouksen tai
tapaamisen tiedot osoittamalla
kalenterimerkintää.

Sähköpostiviestien
allekirjoituksen luominen

Automaattisen allekirjoituksen
lisääminen viesteihin

Voit luoda uuden sähköpostiallekirjoituksen seuraavasti:

Voit lisätä automaattisen allekirjoituksen uusiin sähköpostiviesteihin seuraavasti:

1.  Valitse Tiedosto > Asetukset > Sähköposti. Valitse Viestien
luominen -kohdassa Allekirjoitukset.
2. Valitse Viestin allekirjoitus -välilehdessä Uusi ja kirjoita sitten allekirjoituksen nimi.
3. Kirjoita Muokkaa allekirjoitusta -ruutuun allekirjoitukseen sisällytettävä teksti
ja muotoile allekirjoitus sitten ruudun yläreunassa olevien työkalujen avulla.

1. Valitse missä tahansa näkymässä Tiedosto > Asetukset > Sähköposti.Valitse
Viestien luominen -kohdassa Allekirjoitukset.
2. Valitse Valitse oletusallekirjoitus -kohdassa Uudet viestit ja valitse lisättävä
allekirjoitus. Voit halutessasi lisätä eri allekirjoituksen Vastatut/välitetyt-kohtaan.
3. Jos haluat lisätä allekirjoituksen uuteen viestiin manuaalisesti, valitse uuden
viestin Viesti-välilehden Sisällytä-ryhmässä Allekirjoitus ja napsauta sitten
haluamaasi allekirjoitusta.

Jos olet jo luonut allekirjoituksen, voit kopioida sen lähetetyistä viesteistä ja liittää
sen tähän ruutuun.

