Ghid de pornire rapidă
Microsoft Outlook 2013 are un aspect diferit față de versiunile anterioare – iată de ce
am creat acest ghid pentru a vă ajuta să minimizați curba de învățare.

Personalizați-l
Personalizați Outlook. Alegeți scheme de culori diferite și fundaluri
diferite și sincronizați-le cu celelalte computere.

Vizualizarea Backstage
Faceți clic pe fila Fișier pentru
a deschide vizualizarea
Backstage, unde adăugați
contul și modificați setările.

Căutați
Puteți să căutați într-un folder, în subfoldere și chiar în alte
cutii poștale.

Gestionați activitățile referitoare la mesaje în lista de mesaje
Clasificați, semnalizați sau ștergeți mesajele direct acolo unde se
află acestea - în lista de mesaje.

Faceți mai multe în Bara
De făcut
Bara De făcut afișează navigatorul
de dată, rezervările, persoanele și
lista dvs. de activități.

Răspundeți din panoul
de citire
Răspundeți și redirecționați
direct din panoul de citire. De
asemenea, scrieți un răspuns în
panoul de citire.

Sumar
Vedeți o vizualizare rapidă
a secțiunilor Calendar, Persoane
și Activități. Vedeți chiar și
rezervările viitoare.

Panoul Persoane
Vedeți detalii despre toate
persoanele din liniile Către, De
la sau Cc, pentru fiecare mesaj.

În primul rând:
Adăugați-vă contul
Înainte să puteți trimite sau primi mesaje, trebuie să vă conectați contul de e-mail.
Dacă firma dvs. utilizează Microsoft Exchange, Outlook 2013 va încerca să vă
configureze contul de e-mail.
Dacă utilizați e-mail bazat pe internet (de exemplu, Hotmail, Gmail sau Yahoo!),
introduceți-vă numele, adresa de e-mail și parola pentru a vă configura contul.

Modificați tema Office
Am reproiectat Office 2013 pentru a asigura o experiență curată, ordonată – exact
ca o foaie albă de hârtie. Dacă doriți să vedeți diversele zone din Outlook mai clar,
puteți să modificați tema Office.
Utilizați setările Fișier > Cont Office pentru a modifica schema de culori din
Office 2013 pentru toate computerele dvs. sau utilizați Opțiuni Outlook pentru
a modifica schema de culori doar pe acest computer. Puteți să alegeți dintre Alb,
Gri deschis sau Gri închis.

Ce s-ar putea să căutați
Utilizați lista de mai jos pentru a găsi unele dintre cele mai uzuale instrumente și comenzi în Outlook 2013.

Pentru aceasta...

Faceți
clic pe...

Aplicarea unei foi de scris sau a fundalurilor la un mesaj

Fișier

Faceți clic pe Fișier > Opțiuni > Corespondență > Foaie de scris și
fonturi. Pe fila Foaie de scris personală, faceți clic pe Temă.

Trimiterea de răspunsuri automate când sunteți absent de la birou

Fișier

Sub Informații cont, faceți clic pe Răspunsuri automate > Se trimit
răspunsuri automate, apoi alegeți-vă opțiunile (această caracteristică
necesită un cont Microsoft Exchange Server).

Inserarea unei imagini sau a unei miniaturi

Inserare

Într-un mesaj nou de e-mail, faceți clic pe Ilustrații, apoi faceți clic pe
una dintre următoarele: Imagini, Imagini online, Forme, SmartArt,
Diagramă sau Captură de ecran.

Gestionarea mesajelor de e-mail prin atribuirea de reguli

Pornire

În vizualizarea Corespondență, faceți clic pe Mutare > Reguli.

Inserarea unui simbol sau a unui caracter special

Inserare

Dintr-un mesaj nou de e-mail, faceți clic pe Simboluri > Simbol.

Adăugarea zilelor de sărbătoare în calendar

Fișier

Faceți clic pe Opțiuni > Calendar. Sub Opțiuni calendar, faceți clic pe
Adăugare sărbători.

Partajarea unui calendar

Pornire

Din vizualizarea Calendar, în grupul Partajare, faceți clic pe Trimitere
calendar > Partajare calendar (această caracteristică necesită un cont
Microsoft Exchange Server) sau pe Publicare online.

Apoi căutați în...

Corespondența nu este decât o parte
Comunicarea este importantă, dar și timpul dvs. este important. Outlook 2013
a actualizat modul în care vă gestionați timpul, persoanele și activitățile.

Programarea unei întâlniri Lync
Întâlniți-vă față în față sau economisiți un drum,
întâlnindu-vă online cu Lync 2013.

Vizualizarea calendarelor
celorlalți
Vedeți rapid orele cele mai
potrivite pentru programarea
unei întâlniri cu ceilalți.

Planificarea în funcție de vreme
Aruncați un ochi asupra prognozei pentru orașul dvs. și pentru încă alte patru
orașe. Când planificați o întâlnire în afara orașului, veți ști ce să puneți în bagaj.

Sumar
Treceți cu mouse-ul peste
o întâlnire sau o rezervare,
pentru a-i vedea detaliile.

Crearea unei semnături
de e-mail

Adăugarea automată
a semnăturilor în mesaje

Pentru a crea o semnătură nouă de e-mail, procedați astfel:

Pentru a adăuga automat o semnătură la mesajele noi de e-mail, procedați astfel:

1. Faceți clic pe Fișier > Opțiuni > Corespondență. Sub Compunere mesaje,
faceți clic pe Semnături.
2. În fila Semnătură e-mail, faceți clic pe Nou, apoi tastați un nume pentru
semnătură.
3. În caseta Editare semnătură, tastați textul pe care doriți să îl includeți în
semnătură, apoi utilizați instrumentele încorporate pentru a o formata.

1. Din orice vizualizare, faceți clic pe Fișier > Opțiuni > Corespondență.
Sub Compunere mesaje, faceți clic pe Semnături.
2. Sub Alegere semnătură implicită, alegeți o semnătură pe care să o adăugați
la orice Mesaje noi. Dacă doriți, alegeți o altă semnătură pentru Răspunsuri/
retransmiteri.
3. Pentru a adăuga manual o semnătură la un mesaj nou, dintr-un mesaj nou,
pe fila Mesaj, în grupul Includere, faceți clic pe Semnătură, apoi faceți clic
pe semnătura dorită.

Dacă ați creat deja o semnătură, puteți să o copiați dintr-unul dintre mesajele
trimise, apoi să o lipiți aici.

