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Prehod v program Outlook 2010
iz programa Outlook 2003
V tem priročniku
Microsoft Outlook 2010 se bistveno razlikuje od programa Outlook 2003, zato smo ustvarili ta priročnik, da se boste hitreje naučili uporabljati program. V tem
priročniku boste našli informacije o najpomembnejših delih novega vmesnika, brezplačnih izobraževalnih tečajih za Outlook 2010 in funkcijah, kot so
pomočnik ob odsotnosti, pogovorno okno Outlookove možnosti ter čarovnik za uvoz in izvoz.
Skupine na traku

Orodna vrstica za hitri dostop

Zavihki na traku

Ukazi, prikazani tu, so vedno na voljo. V to orodno
vrstico lahko dodate svoje priljubljene ukaze.

Kliknite poljuben zavihek na traku, da
prikažete gumbe in ukaze na njem.

Na vsakem zavihku na traku so skupine, v vsaki skupini pa je na voljo nabor
sorodnih ukazov. V tem primeru so v skupini Odgovori ukazi za pošiljanje
odgovora na izbrano e-poštno sporočilo ali posredovanje e-poštnega sporočila.

Skrivanje traku
Ali potrebujete več prostora na
zaslonu? Kliknite to ikono ali
pritisnite tipki CTRL+F1, da
skrijete oziroma prikažete trak.

Pogled »Backstage«
Kliknite zavihek Datoteka, da
odprete pogled »Backstage«,
v katerem lahko spremenite
nastavitve računa, nastavite
samodejne odgovore ter
upravljate pravila in opozorila.

Podokno za branje
V njem je prikazano besedilo
izbranega ele-menta.

Podokno »Osebe«
Podokno za krmarjenje
Na vrhu podokna so prikazane
priljubljene mape. Na sredini so
prikazane vse aktivne mape.
V spodnjem delu podokna kliknite
gumb, da izberete pogled: Pošta,
Koledar, Stiki in tako naprej.

Če želite zapreti pogled
»Backstage«, kliknite poljubne
zavihek na traku.

Outlook Social Connector poveže
Outlook z vašimi družabnimi omrežji.
To podokno je privzeto minimirano
na dnu podokna za branje.

Vrstica zadolžitev
V tej vrstici, katere velikost
je mogoče spremeniti, so
prikazani datumski krmar,
sestanki in seznam opravil.

Zavihki na traku se spremenijo
v vsakem pogledu, na njih pa so
prikazani ustrezni gumbi in ukazi za
izbrani pogled.
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Kako začeti uporabljati Outlook 2010

Kje so meniji in orodne vrstice

Če že dolgo časa uporabljate Microsoft Outlook 2003, boste nedvomno
imeli vprašanja o tem, kje najdete ukaze in gumbe orodne vrstice
programa Outlook 2003 v programu Outlook 2010.

V programu Outlook 2010 se na vrhu glavnega okna programa razteza
široka pasica. To je trak, ki je zamenjal stare menije in orodne vrstice. Na
vsakem zavihku na traku so različni gumbi in ukazi, ki so razvrščeni
v skupine traku.

Na voljo so številni brezplačni viri, prek katerih se lahko naučite
uporabljati Outlook 2010, vključno z izobraževalnimi tečaji ib vodniki za
prehod z menijev na trak. Če želite poiskati te brezplačne vire, kliknite
zavihek Datoteka in nato Pomoč. Nato v razdelku Podpora kliknite Uvod.

Ko odprete Outlook 2010, je na traku prikazan zavihek Osnovno za pogled
Pošta. Na levi strani zavihka boste najprej opazili skupino Novo,
v katerem sta ukaza za ustvarjanje nove e-pošte in novih elementov, na
primer sestanka, srečanja in stika.

V skupini Odgovori najdete ukaze Odgovori, Odgovori vsem in Posreduj
ter ukaze, s katerimi lahko pošljete odgovor tako, da pripravite srečanje
ali pošljete neposredno sporočilo.
Videz traku se prilagodi v skladu z velikostjo in ločljivostjo računalniškega
zaslona. Na manjših zaslonih so v nekaterih skupinah traku prikazana le
imena skupin, ne pa tudi ukazi v njej. V tem primeru preprosto kliknite
majhno puščico na gumbu skupine, da prikažete ukaze.

Microsoft®

Prehod v program Outlook 2010
iz programa Outlook 2003
Ukazi, kadar jih potrebujete
V programu Outlook 2010 niso vedno prikazani vsi ukazi, ki so na voljo,
ampak le tisti ukazi, ki jih potrebujete za izvedbo določenega dejanja.

Ko pa v podoknu za krmarjenje kliknete gumb Koledar, se prikažejo ukazi
za delo s koledarji, skupno rabo koledarjev, ustvarjanje srečanj in
razporejanje koledarja po dnevu, tednu ali mesecu.

Če v podoknu za krmarjenje kliknete na primer Pošta, se
na traku prikažejo ukazi za delo s pošto. Sporočila lahko
pošljete, jih izbrišete, odgovorite nanje, jih označite kot
prebrana ali neprebrana oziroma jih razvrstite
v kategorije ali jih označite z zastavico za nadaljnje delo.

Če želite načrtovati srečanje, na traku kliknite Novo srečanje. V oknu, ki
se odpre, so na voljo ukazi, na primer Pomočnik za razporejanje, Adresar
in možnosti ponavljanja, če želite, da se srečanje ponavlja dnevno,
tedensko, mesečno ali letno.

Če želite poslati novo pošto, na traku kliknite Nova e-pošta. V oknu, ki se
odpre, so na voljo ukazi, ki jih potrebujete za oblikovanje besedila, iskanje
imena iz adresarja, prilaganje datotek ali Outlookovih elementov pošti ali
dodajanje elektronskega podpisa pošti.

Ni vam treba skrbeti, če niso vedno prikazani vsi ukazi, ki jih potrebujete.
Naredite prvih nekaj korakov in želeni ukazi se bodo prikazali.
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Opravila, ki jih morda iščete
Oglejte si spodnjo tabelo in poiščite nekatere ukaze in nastavitve, ki jih morda iščete v programu Outlook 2010. Ta seznam sicer ni popoln, vendar je dobro
izhodišče za začetek dela. Če si želite ogledati celoten seznam ukazov v programu Outlook 2010, kliknite zavihek Datoteka, Pomoč, Uvod in nato Interaktivni
vodniki za preslikavo ukazov.

Če želite …

Kliknite ...

In nato …

Koledar

Na zavihku Osnovno v skupini Skupna raba kliknite Pošlji koledar po e-pošti, Daj
koledar v skupno rabo (potrebujete račun strežnika Microsoft Exchange Server) ali
Objavi v spletu.

Si želite ogledati priloge v Outlooku, ne da bi jih odprli
v ločenem oknu.

Pošta

Najprej vklopite podokno za branje, če še ni prikazano. Kliknite zavihek Ogled in
nato v skupini Postavitev kliknite puščico na gumbu Podokno za branje, da izberete
mesto, kjer želite prikazati podokno. Če si želite ogledati prilogo, kliknite ikono
priloge v podoknu za branje, da prikažete predogled datoteke. Odprite ali si oglejte
predogled le priloge z zaupanja vrednih virov.

Samodejno odgovoriti na sporočila s pomočnikom ob
odsotnosti.

Pošta, Koledar, Stiki
in tako naprej

Dati koledarje v skupno rabo.

Preklicati sporočilo.

Poiskati elemente s takojšnjim iskanje.

Spremeniti nastavitve računa.

Kliknite zavihek Datoteka in Samodejni odgovori, izberite Pošlji samodejne
odgovore, ustvarite sporočilo in izberite želene možnosti. (Potrebujete račun
strežnika Microsoft Exchange Server.)

Pošta

V podoknu za krmarjenje kliknite Poslano in odprite sporočilo, ki ga želite preklicati.
Na zavihku Sporočilo v skupini Premakni kliknite Dejanja in nato Prekliči to
sporočilo. Poslano sporočilo nato lahko izbrišete in ga po potrebi zamenjate
z novim. (Potrebujete račun strežnika Microsoft Exchange Server.)

Pošta, Koledar, Stiki
ali kar koli želite poiskati

V podoknu za krmarjenje kliknite mapo, ki jo želite preiskati. V polje Išči vnesite
iskano besedilo. Na zavihku Orodja za iskanje v skupini Natančnejša opredelitev
lahko izberete pogoje iskanja. Razširite iskanje, tako da na zavihku Orodja za iskanje
v skupini Obseg kliknete Vsi poštni elementi.

Pošta, Koledar, Stiki
in tako naprej

Kliknite zavihek Datoteka in nato Nastavitve računa.
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Kje je predogled tiskanja
V programu Outlook 2010 najdete predogled tiskanja v pogledu »Backstage«.
Kliknite zavihek Datoteka in nato Natisni. Na desni strani okna se prikaže
predogled natisnjenega elementa.

Kaj se je zgodilo z menijem
Orodja | Možnosti
Ali iščete nastavitve programa, s katerimi lahko nadzirate elemente, kot so na
primer, ali naj Outlook pred pošiljanjem samodejno preveri črkovanje, ali naj
se predvaja zvok, ko prejmete novo sporočilo, in ali naj bo odhodno sporočilo
oblikovano kot HTML, obogateno besedilo oziroma golo besedilo?
Kliknite zavihek Datoteka in nato Možnosti. Tako odprete pogovorno okno
Outlookove možnosti, v katerem lahko prilagodite nastavitve za Outlook.

Kliknite Možnosti tiskanja, da odprete pogovorno okno Natisni,
v katerem lahko izberete možnosti, povezane s tiskanjem.

Nekatere nastavitve v pogovornem oknu Outlookove možnosti veljajo le
za Outlook. Nekatere osebne nastavitve (na primer barvna shema) pa so
uporabljene za vse druge programe sistema Microsoft Office 2010, ki ste
jih namestili.
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Kje je pomočnik ob odsotnosti

Kaj se je zgodilo z uvozom in izvozom

V programu Outlook 2010 smo pomočnika ob odsotnosti preimenovali in
ga premaknili na novo mesto. Zdaj ga najdete v pogledu »Backstage«.
Kliknite Datoteka, Informacije in nato Samodejni odgovori.

V programu Outlook 2010 lahko še vedno izvažate in uvažate elemente. Iz
Outlooka lahko na primer izvozite datoteko .pst (osebne mape) ali uvozite
datoteko .ics (iCalendar) v Outlookov koledar.

V glavnem oknu programa kliknite Datoteka, Odpri in nato Uvozi, da
odprete čarovnika za uvoz in izvoz. Tako kot v programu Outlook 2003
tudi tu sledite navodilom čarovnika za uvoz ali izvoz informacij.

V pogovornem oknu Samodejni odgovori izberite možnost Pošlji
samodejne odgovore in ustvarite odgovore, ki naj jih Outlook pošilja
v vašem imenu, ko niste v pisarni oziroma niste dosegljivi.
Opomba Za to funkcijo potrebujete račun strežnika Microsoft Exchange
Server.
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Ustvarjanje e-poštnega podpisa
Najprej odprite novo sporočilo. Na zavihku Sporočilo v skupini Vključi
kliknite Podpis in nato Podpisi.
Na zavihku E-poštni podpis kliknite Nov.
Vnesite ime podpisa in kliknite V redu.
V okno Uredi podpis vnesite besedilo, ki ga
želite vključiti v podpis.

Dodajanje podpisa novim e-poštnim
sporočilom
Če želite sporočilom samodejno dodati podpis, naredite to:
Na zavihku Sporočilo v skupini Vključi kliknite Podpis in nato Podpisi.

Če želite oblikovati podpis, ga izberite in
z gumbi za slog in oblikovanje uporabite želene možnosti. Če želite dodati
druge nebesedilne elemente, kliknite mesto, kjer želite prikazati element
prikaže, in naredite nekaj od tega:
Kliknite Vizitka, na seznamu Shranjeno kot kliknite svoje ime in nato
kliknite V redu.
Kliknite Slika, poiščite sliko in jo izberite ter kliknite V redu.
Kliknite Vstavi hiperpovezavo, v polje Naslov vnesite hiperpovezavo
in kliknite V redu.
Kliknite V redu, da končate ustvarjanje ali spreminjanje podpisa.
Opomba Podpis, ki ste ga pravkar ustvarili ali spremenili se ne prikaže
samodejno v trenutno odprtem sporočilu. V sporočilo ga morate vstaviti
ročno.

V razdelku Izberite privzeti podpis na seznamu E-poštni račun kliknite
epoštni račun, s katerim želite povezati podpis. Na seznamu Nova
sporočila izberite podpis, ki ga želite vključiti. Če želite vključiti podpis, ko
odgovarjate na sporočila ali jih posredujete, na seznamu Odgovori/
posredovanja izberite podpis. Sicer izberite (brez).
Če želite ročno dodati podpis novemu sporočilu, naredite to:
V novem sporočilu na zavihku Sporočilo v skupini Vključi kliknite Podpis
in nato izberite želeni podpis.
Namig Če želite odstraniti podpis iz trenutno odprtega sporočila, izberite
podpis v telesu sporočila in pritisnite tipko DELETE.
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Predstavitev namigov za tipke

Prilagajanje okna programa Outlook

Outlook 2010 ponuja bližnjice za trak, imenovane namigi za tipke, ki
omogočajo hitro izvedbo opravil brez miške.

Vsak uporabnik določi svoje nastavitve in izbere različne dele vmesnika
programa Outlook 2010, ki jih želi prikazati, na primer podokno za
krmarjenje, podokno za branje, vrstico zadolžitev in podokno Osebe.

Če želite prikazati namige za tipke na traku, pritisnite tipko ALT.
Nato preklopite na zavihek, tako da na tipkovnici pritisnete tipko s črko, ki
je prikazana pod tem zavihkom. V spodnjem primeru pritisnete tipko R,
da odprete zavihek Pošlji/prejmi, tipko P, da odprete zavihek Mapa,
tipko O, da odprete zavihek Ogled in tako naprej.
Ko preklopite na zavihek na traku na ta način, se na zaslonu prikažejo vsi
namigi za tipke, ki so na voljo za ta zavihek. Zaporedje dokončate tako, da
pritisnete zadnjo tipko (ali tipke) za želeni ukaz.
Če se želite vrniti za eno raven v zaporedju, pritisnite tipko ESC. Če to
tipko pritisnete večkrat zaporedoma, zaprete način namigov za tipke.
Namig Bližnjice na tipkovnici iz programa Outlook 2003 so še vedno na
voljo v programu Outlook 2010. Če poznate zaporedje bližnjice, pritisnite
to kombinacijo tipk. S tipkama CTRL+C na primer še vedno kopirate
izbrane informacije v odložišče, s tipkama CTRL+R pa odprete sporočilo in
dogovorite nanj.

Če želite prikazati ali skriti te izbirne dele vmesnika, na dnu podokna za
krmarjenje kliknite gumb Pošta in nato na traku kliknite zavihek Ogled.
V skupinah Postavitev in Podokno »Osebe« kliknite gumb Podokno za
krmarjenje, Podokno za branje, Vrstica zadolžitev ali Podokno »Osebe«
in nato nastavite želene možnosti prikaza.

