Hurtigstartveiledning
Microsoft Outlook 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget
denne veiledningen for å gjøre det enklere for deg å bli kjent med Outlook.

Gjør det til ditt eget
Tilpass Outlook. Velg forskjellige fargevalg og bakgrunner, og
synkroniser dem med de andre datamaskinene dine.

Backstage-visning
Klikk kategorien Fil for å åpne
Backstage-visning, der du kan
legge til en konto og endre
innstillinger.

Søking
Du kan søke i en mappe, i undermapper og til og med i andre
postbokser.

Behandle meldingsoppgaver i meldingslisten
Kategoriser, flagg eller slett meldinger der de er – i meldingslisten.

Gjør mer på gjøremålslinjen
Gjøremålslinjen viser
datonavigatoren, dine avtaler,
personer og oppgavelisten.

Svar fra leseruten
Du kan svare og videresende
direkte fra leseruten. Du kan
også skrive et svar i leseruten

Kikk
Se en hurtigvisning av
kalenderen, personer og
oppgaver. Du kan også se
kommende avtaler

Personruten
Du kan vise detaljer om alle på
linjene Til, Fra eller Kopi for
hver melding.

La oss begynne med begynnelsen:
Legge til kontoen din
Før du kan sende eller motta meldinger, må du koble til e-postkontoen din. Hvis
firmaet ditt bruker Microsoft Exchange, vil Outlook 2013 forsøke å sette opp
e-postkontoen for deg.
Hvis du bruker Internett-basert e-post (for eksempel Hotmail, Gmail eller Yahoo!),
skriver du inn navn, e-postadresse og passord for å sette opp kontoen.

Endre Office-temaet
Vi har utformet Office 2013 på nytt for å gi deg en ren og ryddig opplevelse – som
et tomt papirark. Hvis du vil se de forskjellige områdene i Outlook mer detaljert,
kan du endre Office-temaet.
Bruk innstillingene under Fil > Office-konto til å endre Office 2013-fargevalget
for alle datamaskinene dine, eller bruk Alternativer for Outlook til å endre
fargevalget bare på denne datamaskinen. Du kan velge mellom Hvit, Lys grå eller
Mørk grå.

Ting du kanskje ser etter
Bruk listen nedenfor til å finne noen av de vanligste verktøyene
og kommandoene i Outlook 2013.

Hvis du vil...

Klikker du...

Og deretter ser du i...

Bruke bakgrunner i en melding

Fil

Klikk Fil > Alternativer > E-post > Meldingsbakgrunner og skrifter.
Klikk Tema i kategorien Personlig meldingsbakgrunn.

Sende automatiske svar når du er fraværende

Fil

Gå til Kontoopplysninger, klikk Automatiske svar > Send automatiske
svar, og velg deretter alternativer (denne funksjonen krever en Microsoft
Exchange Server-konto).

Sette inn et bilde eller utklipp

Sett inn

Klikk Illustrasjoner i en ny e-postmelding, og klikk deretter ett av
følgende: Bilder, Bilde på Internett, Figurer, SmartArt, Diagram eller
Skjermbilde.

Behandle e-postmeldinger ved å tilordne regler

Hjem

I E-post-visning klikker du Flytt > Regler.

Sette inn et symbol eller spesialtegn

Sett inn

Klikk Symboler > Symbol i en ny e-postmelding.

Legge til helligdager i kalenderen

Fil

Klikk Alternativer > Kalender. Klikk Legg til helligdager under
Kalenderalternativer.

Dele en kalender

Hjem

Gå til Del-gruppen i Kalender-visning, og klikk Send kalender via e-post
> Del kalender (denne funksjonen krever en Microsoft Exchange Serverkonto) eller Publiser på Internett.

E-post er ikke en gang halvparten av det totale bildet
Kommunikasjon er viktig, men tiden din er også viktig. Outlook 2013 har oppdatert hvordan du styrer tiden
din, personene dine og oppgavene dine.

Planlegg et Lync-møte
Du kan møte personer ansikt til ansikt, eller du kan spare
deg selv for en tur ved å møtes på nettet med Lync 2013.

Vis andre personers kalendere
Du kan raskt se de beste
tidspunktene for å planlegge et
møte med andre.

Planlegg etter været
Se værmeldingen for stedet der du befinner deg, og opptil fire andre steder.
Når du planlegger et utenbys møte, vet du hva du må ha i bagasjen.

Kikk
Hvil pekeren over et møte eller
en avtale for å se detaljene.

Opprette en e-postsignatur
Hvis du vil opprette en ny e-postsignatur, gjør du følgende:
1. K
 likk Fil > Alternativer > E-post. Klikk Signaturer under Skriv meldinger.
2. Klikk Ny i kategorien E-postsignatur, og skriv deretter inn et navn på
signaturen.
3. Skriv inn teksten du vil ha med i signaturen, i Rediger signatur-boksen, og bruk
deretter de innebygde verktøyene til å formatere den.

Hvis du allerede har opprettet en signatur, kan du kopiere den fra en av de sendte
meldingene og deretter lime den inn her.

Legge til en signatur i
meldinger automatisk
Hvis du vil legge til en signatur i nye e-postmeldinger automatisk, gjør du følgende:
1. K
 likk Fil > Alternativer > E-post fra en hvilken som helst visning. Klikk
Signaturer under Skriv meldinger.
2. Velg signaturen du vil legge til i Nye meldinger, under Velg standardsignatur.
Hvis du vil, kan du velge en annen signatur for Svar/videresendinger.
3. Hvis du vil legge til en signatur manuelt i en ny melding, går du til kategorien
Melding i Inkluder-gruppen i en ny melding. Klikk Signatur, og klikk deretter
signaturen du vil ha.

