Panduan Mulai Cepat
Microsoft Outlook 2013 tampak berbeda dari versi sebelumnya. Oleh karenanya kami membuat
panduan ini untuk membantu Anda meminimalkan waktu yang diperlukan untuk mempelajarinya.

Gaya Anda sendiri
Kustomisasi gaya Outlook Anda. Pilih skema warna dan latar belakang
yang berbeda, dan sinkronkan dengan komputer Anda yang lain.

Tampilan Backstage
Klik tab File untuk membuka
tampilan Backstage, tempat
Anda dapat menambahkan
akun dan mengubah
pengaturan.

Pencarian
Anda dapat mencari folder, subfolder, bahkan kotak surat
lainnya.

Mengelola tugas pesan di Daftar Pesan
Kategorikan, Benderai, atau Hapus pesan langsung di tempat
ditampilkannya—di Daftar Pesan.

Lakukan lebih banyak di Bilah
Untuk Dilakukan
Bilah Hal Untuk Dilakukan
menampilkan navigator
tanggal, janji, orang, dan daftar
tugas Anda.

Membalas dari panel baca
Balas dan Teruskan langsung
dari panel baca. Juga tulis
balasan di panel baca.

Cuplikan
Lihat tampilan cepat Kalender,
Orang, dan Tugas Anda. Lihat
pula janji yang akan datang.

Panel Orang
Lihat detail tentang semua
orang di baris Ke, Dari, atau Cc
untuk setiap pesan.

Dahulukan yang utama:
Tambahkan akun Anda
Sebelum bisa mengirim dan menerima pesan, Anda harus menyambungkan akun
email Anda. Jika perusahaan Anda menggunakan Microsoft Exchange, Outlook 2013
akan berupaya menyetel akun email Anda untuk Anda.
Jika Anda menggunakan email berbasis internet (seperti Hotmail, Gmail, atau
Yahoo!), masukkan nama, alamat email, dan kata sandi untuk menyetel akun Anda.

Mengubah Tema Office
Kami telah mendesain ulang Office 2013 agar memberikan pengalaman yang
bersih dan tidak semrawut — seperti layaknya selembar kertas kosong. Jika
Anda ingin melihat area Outlook yang berbeda dengan lebih jelas, Anda dapat
mengubah Tema Officenya.
Gunakan pengaturan File > Akun Office untuk mengubah skema warna Office
2013 untuk semua komputer Anda, atau gunakan Opsi Outlook untuk mengubah
skema warna hanya di komputer ini. Anda dapat memilih dari Putih, Abu-Abu
Muda, atau Abu-Abu Tua.

Hal yang mungkin Anda cari
Gunakan daftar di bawah ini untuk menemukan beberapa alat dan perintah umum lainnya di Outlook 2013.

Untuk...

Klik...

Lalu cari di...

Menerapkan alat tulis atau latar belakang ke pesan

File

Klik File > Opsi > Surat > Alat Tulis dan Font. Pada tab Alat Tulis
Pribadi, klik Tema.

Mengirim balasan otomatis saat Anda tidak di kantor

File

Di bawah Informasi Akun, klik Balasan Otomatis > Kirim
balasan otomatis, lalu pilih opsi Anda (fitur ini memerlukan
akun Microsoft Exchange Server).

Menyisipkan gambar atau clip art

Sisipkan

Dari pesan email baru, klik Ilustrasi, lalu klik salah satu
dari berikut ini: Gambar, Gambar Online, Bentuk, Smart Art, Bagan,
atau Cuplikan Layar.

Mengelola pesan email dengan menerapkan aturan

Beranda

Di tampilan Email, klik Pindahkan > Aturan.

Menyisipkan simbol atau karakter khusus

Sisipkan

Dari pesan email baru, klik Simbol > Simbol.

Menambahkan hari libur ke kalender

File

Klik Opsi > Kalender. Di bawah opsi Kalender, klik Tambahkan Hari
Libur.

Berbagi kalender

Beranda

Dari tampilan Kalender, pada grup Bagikan, klik Kalender Email >
Bagikan Kalender (fitur ini memerlukan akun Microsoft Exchange
Server), atau Terbitkan Online.

Email hanya bagian kecil
Komunikasi itu penting, tetapi waktu Anda juga penting. Outlook 2013 telah
memperbarui cara Anda mengelola waktu, orang, dan tugas Anda.

Menjadwalkan Rapat Lync
Bertatap muka dan tidak perlu melakukan perjalanan
dengan rapat secara online dengan Lync 2013.

Menampilkan kalender orang
lain
Lihat dengan cepat waktu
terbaik untuk menjadwalkan
rapat dengan orang lain.

Membuat rencana sesuai cuaca
Lihat prakiraan cuaca kota Anda hingga 4 kota lainnya. Saat
merencanakan rapat di luar kota, Anda akan tahu apa yang harus dibawa.

Cuplikan
Letakkan penunjuk mouse
di atas rapat atau janji
untuk melihat detailnya.

Membuat tanda tangan email
Untuk membuat tanda tangan email baru, lakukan hal berikut:
1. Klik File > Opsi > Email. Di bawah Tulis pesan, klik Tanda Tangan.
2. Pada tab Tanda Tangan Email, klik Baru, lalu ketikkan nama tanda tangan.
3. Pada kotak Edit tanda tangan, ketikkan teks yang ingin Anda masukkan ke
dalam tanda tangan, lalu gunakan alat bawaan untuk memformatnya.

Jika sudah membuat tanda tangan, Anda dapat menyalinnya dari salah satu pesan
terkirim lalu menempelkannya di sini.

Menambahkan tanda tangan
secara otomatis ke pesan
Untuk menambahkan tanda tangan secara otomatis ke pesan email baru, lakukan
hal berikut:
1. D
 ari tampilan mana pun, klik File > Opsi > Email. Di bawah Tulis pesan, klik
Tanda Tangan.
2. Di bawah Pilih tanda tangan default, pilih tanda tangan yang akan
ditambahkan ke Pesan Baru. Jika Anda ingin, pilih tanda tangan yang
berbeda untuk Balasan/terusan.
3. Untuk menambahkan tanda tangan secara manual ke pesan baru, dari pesan
baru, pada tab Pesan, di grup Masukkan, klik Tanda Tangan, lalu klik tanda
tangan yang Anda inginkan.

