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Áttérés az Outlook 2010-es verziójára
az Outlook 2003-as verziójáról
A jelen útmutatóról
A Microsoft Outlook 2010 megjelenése nagyban eltér az Outlook 2003-as verzióétól, ezért elkészítettük ezt az útmutatót, hogy megkönnyítsük a tanulást.
Megismerheti belőle az új felhasználói felület legfontosabb részeit, ingyenes oktatóanyagokat találhat az Outlook 2010 használatához, és megtudhatja, hogy
hol található a Házon kívül szolgáltatás, Az Outlook beállításai párbeszédpanel és az Importálás és exportálás varázsló.
Menüszalagcsoportok
Gyorselérési eszköztár

Menüszalagfülek

Az itt elhelyezett parancsok mindig láthatók. A gyakran
használt parancsokat felveheti erre az eszköztárra.

A menüszalag füleire kattintva megjelenítheti a fülhöz
tartozó lapon lévő gombokat és parancsokat.

A menüszalag mindegyik lapján csoportok találhatók, bennük egymáshoz
kapcsolódó parancsok helyezkednek el. Itt a Visszajelzés csoport látható,
amely a kijelölt e-mail üzenetek megválaszolására és továbbítására szolgáló
parancsokat tartalmazza.

A menüszalag
elrejtése

Backstage nézet
A Fájl fülre kattintva megnyithatja
a Backstage nézetet, ahol
módosíthatja a fiókbeállításokat,
beállíthatja
az
automatikus
válaszokat, továbbá kezelheti
a szabályokat és az értesítéseket.

Olvasóablak
A kijelölt elem
szövegét jeleníti
meg.

Személyek ablak
Navigációs ablak

A Backstage nézetből való
kilépéshez kattintson bármelyik
menüszalagfülre.

A kedvenc mappák az ablak tetején
láthatók. A középső területen az
aktív mappák találhatók. Az ablak
alján lévő alábbi gombokra kattintva
nézetet válthat: Levelek, Naptár,
Névjegyalbum és így tovább.
A
menüszalag
lapjai
minden
nézetben megváltoznak, és az adott
nézetnek megfelelő gombokat és
parancsokat jelenítik meg.

Az Outlook Közösségi Összekötő
összekapcsolja az Outlook alkalmazást
a felhasználó közösségi hálózataival.
Alapértelmezés szerint az olvasóablak
alján, kis méretben jelenik meg.

Több helyre van szüksége
a képernyőn? Kattintson erre az
ikonra, vagy nyomja le
a CTRL+F1 billentyűkombinációt
a menüszalag elrejtéséhez,
illetve megjelenítéséhez.

Teendősáv
Ez az átméretezhető sáv
a dátumválasztót, a találkozókat
és a feladatlistát jeleníti meg.
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az Outlook 2003-as verziójáról
Első lépések az Outlook 2010 használatában

Hová lettek a menük és az eszköztárak?

Ha már hosszabb ideje használja a Microsoft Outlook 2003-as verzióját,
felmerülhet a kérdés, hogy az Outlook 2003 parancsai és eszköztárgombjai
hol találhatók az Outlook 2010-es verziójában.

Az Outlook 2010-es verziójában egy széles sáv húzódik végig a fő
programablak tetején. Ez a menüszalag, amely felváltja a régi menüket és
eszköztárakat. A menüszalag minden lapján különböző gombok és
parancsok találhatók csoportokba rendezve.

Az Outlook 2010 megismerését számos ingyenes forrás segíti, köztük
tanfolyamok és a menüparancsoknak a menüszalagon elfoglalt helyét
ismertető útmutatók. E forrásokat megtalálhatja a Fájl fülre, majd a Súgó
elemre kattintva. A Támogatás csoportban kattintson az Első lépések ikonra.

Az Outlook 2010 megnyitásakor a Levelek nézet menüszalagjának
Kezdőlap lapja látható. A lap bal szélén az első elem az Új csoport, benne
olyan parancsokkal, mint az Új e-mail vagy az Új elemek (ezzel Találkozó,
Értekezlet vagy Név hozható létre).

A Visszajelzés csoportban található a Válasz, a Válasz mindenkinek és
a Továbbítás parancs, valamint az értekezlet összehívásával vagy
csevegőüzenettel adott választ segítő gombok.
A menüszalag megjelenése a számítógép képernyőjének méretéhez és
felbontásához igazodik. Kisebb képernyőkön előfordulhat, hogy egyes
menüszalagcsoportoknak csak a neve látható, a bennük lévő parancsok
nem. Ilyenkor a parancsok megjelenítéséhez egyszerűen kattintson
a csoportot jelző gombon lévő nyílra.
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Parancsok a kellő időben
Az Outlook nem jeleníti meg állandóan az összes rendelkezésre álló
parancsot, csak azokat, amelyekre a felhasználó adott műveleteihez
szükség lehet.

Ha például a navigációs ablakban a Levelek gombra
kattint, a menüszalagon a levelekkel végezhető
műveletek parancsai láthatók. Az üzeneteket elküldheti,
törölheti, megválaszolhatja, megjelölheti olvasottként
vagy
olvasatlanként,
kategorizálhatja
vagy
elintézendőként beállíthatja.
Új e-mail küldéséhez kattintson az Új e-mail gombra a menüszalagon.
A megjelenő ablakban azok a parancsok találhatók, amelyekkel
formázhatja a szöveget, neveket olvashat be a címjegyzékből, fájlokat
vagy Outlook-elemeket mellékelhet a levélhez, vagy elektronikus aláírást
helyezhet el az üzenetben.

Ugyanígy ha a Naptár gombra kattint a navigációs ablak alján, azok
a parancsok jelennek meg, amelyekkel naptárakon dolgozhat vagy
naptárakat oszthat meg, értekezleteket hozhat létre, és napi, heti vagy
havi nézetben jelenítheti meg a naptárt.

Értekezlet ütemezéséhez kattintson az Új értekezlet gombra
a menüszalagon. A megnyíló ablak értekezlet-összehívással kapcsolatos
parancsokat, például az Ütemezési segéd vagy a Címjegyzék gombot,
valamint ismétlődési beállításokat tartalmaz. Ez utóbbiakkal megadhatja,
hogy az értekezlet naponta, hetente, havonta vagy évente ismétlődjön.

Ne aggódjon, ha nem látható folyamatosan az összes szükséges parancs.
Csak tegye meg az első lépéseket, és a megfelelő parancsok máris kéznél
lesznek.
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Mi hol található?
Az alábbi táblázat összefoglalja néhány olyan parancs és beállítás helyét, amelyet az Outlook 2010-es verziójában kereshet. A lista nem teljes, de hasznos
lehet a kezdéshez. Az Outlook 2010 parancsainak teljes listájához kattintson a Fájl fülre, a Súgó elemre, majd az Első lépések ikonra, és a megjelenő lapon
kattintson a Parancs-hozzárendelési interaktív útmutatók hivatkozásra.

Művelet...
Naptárak megosztása
Mellékletek megtekintése az Outlook
alkalmazásban külön ablak
megnyitása nélkül
Automatikus válaszüzenetek küldése
(Házon kívül szolgáltatás)

Üzenet visszahívása

Első lépés…

Következő lépés...

Naptár

A Kezdőlap lap Megosztás csoportjában kattintson a Naptár küldése e-mailben, a Naptár
megosztása (Microsoft Exchange Server-fiók esetén) vagy az Online közzététel gombra.

Levelek

Ha nem látható, jelenítse meg az olvasóablakot. Ehhez kattintson a Nézet fülre, az Elrendezés
csoportban kattintson az Olvasóablak gombra, majd adja meg, hogy hol szeretné megjeleníteni az
olvasóablakot. Ezután a melléklet megtekintéséhez kattintson a mellékletikonra az olvasóablakban.
Csak megbízható forrásból származó mellékleteket jelenítsen meg, illetve nyisson meg.
Kattintson a Fájl fülre, majd az Automatikus válaszok gombra, az Automatikus válaszok küldése

Levelek, Naptár, Névjegyalbum
választógomb bejelölése után írja meg az üzenetét, és adja meg a kívánt beállításokat. (Ehhez
és így tovább
Microsoft Exchange Server-fiókra van szükség.)

Levelek

A navigációs ablakban jelölje ki az Elküldött üzenetek mappát, és nyissa meg a visszahívni kívánt
üzenetet. Az Üzenet lap Áthelyezés csoportjában kattintson a Műveletek, gombra, és válassza az
Üzenet visszahívása parancsot. Az elküldött üzenetet törölheti, és tetszés szerint újjal
helyettesítheti. (Ehhez Microsoft Exchange Server-fiókra van szükség.)
A navigációs ablakban kattintson arra a mappára, amelyben keresni szeretne. Írja be a keresett

Elemek megkeresése az Azonnali
keresés szolgáltatással

Levelek, Naptár, Névjegyalbum szöveget a Keresés mezőbe. A keresési feltételeket a Finomítás csoportban, a Keresési eszközök
lapon adhatja meg. A keresést kiterjesztheti a Minden levél gombra kattintva a Keresési eszközök
vagy ahol keresni szeretne
lap Keresési tartomány csoportjában.

Fiókbeállítások módosítása

Levelek, Naptár, Névjegyalbum
Kattintson a Fájl fülre, az Információ elemre, majd a Fiókbeállítások gombra.
és így tovább
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Hol található a nyomtatási kép?
Az Outlook 2010-es verziójában a nyomtatási kép a Backstage nézetben
található.
Kattintson a Fájl fülre, majd a Nyomtatás elemre. Az ablak jobb oldalán lévő
mintán látható, hogy a kijelölt elem hogyan jelenik meg nyomtatásban.

Hová tűnt az Eszközök menü Beállítások
parancsa?
Azokat a programbeállításokat keresi, amelyekkel szabályozhatja, hogy
például az Outlook automatikusan ellenőrizze-e az üzenetek helyesírását
az elküldésük előtt, vagy hangjelzést adjon, ha új üzenet érkezik, esetleg
hogy a kimenő üzenetek HTML, Rich Text vagy egyszerű szöveg
formátumúak legyenek-e?
Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások parancsra. Megnyílik Az Outlook
beállításai párbeszédpanel, ahol testre szabhatja az Outlook beállításait.

A Nyomtatási beállítások gombra kattintva nyissa meg a Nyomtatás
párbeszédpanelt, ahol megadhatja a nyomtatással kapcsolatos beállításokat.

Az Outlook beállításai párbeszédpanelen található beállítások némelyike
csak az Outlook alkalmazásra vonatkozik. Más beállítások azonban (mint
a színséma) a Microsoft Office 2010 összes telepített alkalmazásában
érvényesülnek.
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Hol található a Házon kívül szolgáltatás?
Az Outlook 2010-es verziójában a Házon kívül szolgáltatásnak a neve is,
a helye is megváltozott. Most a Backstage nézetben található. Kattintson
a Fájl fülre, majd az Információ elemre, végül az Automatikus válaszok
gombra.

Mi történt az importálással
és az exportálással?
Az Outlook 2010-es verziójában is lehetőség van elemek exportálására és
importálására. Exportálhatja például a PST-fájlokat (a személyes mappákat)
a programból, vagy importálhat .ics (iCalendar) formátumú fájlokat az
Outlook-naptárba.

A fő programablakban kattintson a Fájl fülre, a Megnyitás elemre, majd az
Importálás parancsra kattintva nyissa meg az Importálás és exportálás
varázsló párbeszédpanelt. Az adatok importálásához vagy exportálásához
kövesse a varázsló lépéseit – akárcsak az Outlook 2003-as verziójában.

Az Automatikus válaszok párbeszédpanelen jelölje be az Automatikus
válaszok küldése választógombot, és írja meg azt a választ, amelyet az
Outlook alkalmazással küldeni szeretne, ha házon kívül tartózkodik, vagy
nem érhető el
Megjegyzés: Ehhez a szolgáltatáshoz Microsoft Exchange Server-fiók
szükséges.
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E-mail aláírás létrehozása

Aláírás elhelyezése új e-mail üzenetekben

Nyisson meg egy új üzenetet. Az Üzenet lap Belefoglalás csoportjában
kattintson az Aláírás menügombra, majd az Aláírások parancsra.

Ha automatikusan aláírással szeretné ellátni az üzeneteket, végezze el
a következő műveleteket:

Az E-mail aláírása lapon kattintson az Új
gombra. Adjon nevet az aláírásnak, majd
kattintson az OK gombra. Írja be az Aláírás
szerkesztése mezőbe az aláírás szövegét.

Az Üzenet lap Belefoglalás csoportjában kattintson az Aláírás
menügombra, majd az Aláírások parancsra.

Formázásához jelölje ki az aláírást, majd
a stílus- és formázási gombok segítségével adja meg a kívánt
beállításokat. Ha szövegen kívül más elemeket is hozzá szeretne adni az
aláíráshoz, kattintson arra a pontra, ahol meg szeretné jeleníteni az
elemet, majd végezze el a megfelelő műveletet:
 Kattintson a Névjegykártya gombra, a Tárolva mint listában jelölje
ki a nevét, és kattintson az OK gombra.
 Kattintson a Kép ikonra, tallózással keressen meg és jelöljön ki egy
képet, majd kattintson az OK gombra.
 Kattintson a Hivatkozás beszúrása ikonra, írjon be egy hivatkozást
a Cím mezőbe, és kattintson az OK gombra.
Az aláírás létrehozásának vagy módosításának a befejezéséhez kattintson
az OK gombra.
Megjegyzés: Az éppen létrehozott vagy módosított aláírás nem jelenik meg
automatikusan a nyitva lévő üzenetben. Manuálisan kell beszúrnia azt.

Az Alapértelmezett aláírás kiválasztása csoport E-mail fiók listájában jelölje
ki azt az e-mail fiókot, amellyel az aláírást társítani szeretné. Az Új üzenetek
listában jelölje ki a felvenni kívánt aláírást. Ha a válaszlevelekben és
a továbbított üzenetekben is szeretne aláírást elhelyezni, válasszon egy
aláírást a Válasz/továbbítás listában. Ellenkező esetben válassza a (nincs)
elemet.
Ha manuálisan szeretne aláírással ellátni egy új üzenetet, végezze el
a következő műveleteket:
Az új üzenet Üzenet lapjának Belefoglalás csoportjában kattintson az
Aláírás menügombra, majd válassza ki a kívánt aláírást.
Tipp: Ha egy nyitva lévő üzenetből el szeretné távolítani az aláírást,
jelölje ki azt az üzenet törzsében, és nyomja le a DELETE billentyűt.
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A billentyűtippek

Az Outlook-programablak testreszabása

Az Outlook 2010 a menüszalaghoz billentyűparancsokat, úgynevezett
billentyűtippeket kínál, amelyek használatával gyorsan, egér nélkül
dolgozhat.

Mindenki egyéni ízlése szerint dönthet arról, hogy megjeleníti-e az
Outlook 2010 felhasználói felületének különböző részeit, például
a navigációs ablakot, az olvasóablakot, a teendősávot vagy a Személyek
ablakot.

A billentyűtippeket az ALT billentyű lenyomásával jelenítheti meg
a menüszalagon.
Ezután ha az egyik lapra szeretne váltani, nyomja le a felirata alatt látható
billentyűt. A fenti példában az S billentyű lenyomásával megnyithatja
a Küldés/fogadás, az M billentyűvel a Mappa, az A billentyűvel a Nézet
lapot és így tovább.
Miután így a megfelelő lapra váltott, az azon a lapon használható összes
billentyűtipp megjelenik a képernyőn. A sorozatot a használni kívánt
parancshoz tartozó billentyű(k) lenyomásával fejezheti be.
A billentyűsorozat közepén az ESC billentyű lenyomásával léphet vissza
egy szinttel. Ha egy sorozatban többször használja az ESC billentyűt, kilép
a billentyűtipp-üzemmódból.
Tipp: Az Outlook 2003 billentyűparancsai továbbra is elérhetők az
Outlook 2010 alkalmazásban. Ha ismeri a használni kívánt
billentyűparancsot, egyszerűen írja be. A CTRL+C billentyűkombinációval
például továbbra is a vágólapra másolhatja a kijelölt információt,
a CTRL+R billentyűkombinációval pedig megnyithatja azt az üzenetet,
amelyre válaszolni szeretne.

A felhasználói felület ezen tetszőleges elemeinek megjelenítéséhez és
elrejtéséhez kattintson a navigációs ablak alján lévő Levelek gombra,
majd a menüszalagon a Nézet fülre.
Az Elrendezés és a Személyek ablak csoportban kattintson a Navigációs
ablak, az Olvasóablak, a Teendősáv, illetve a Személyek ablak gombra,
és adja meg a kívánt megjelenítési beállítást.

