Snabbstartsguide
Microsoft Outlook 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner,
så vi har skapat den här guiden som hjälper dig att minimera inlärningskurvan.

Gör Outlook personligt
Anpassa Outlook. Välj olika färgscheman och bakgrunder,
och synkronisera dem med dina andra datorer.

Backstage-vyn
Klicka på fliken Arkiv för att
öppna Backstage-vyn, där du
kan lägga till konton och ändra
inställningar.

Sök
Du kan söka i mappar, undermappar och andra postlådor.

Hantera meddelandeuppgifter i meddelandelistan
Kategorisera, flagga eller ta bort meddelanden direkt i
meddelandelistan.

Gör mer i Att göra-fältet
I Att göra-fältet visas
datumbläddringen, dina
avtalade tider, dina kontakter
och din uppgiftslista.

Svara från läsfönstret
Svara och vidarebefordra direkt
från läsfönstret. Skriv även ett
svar i läsfönstret.

Översikt
Se en snabb översikt över din
kalender, dina kontakter och
dina uppgifter. Du kan även se
kommande avtalade tider.

Fönstret Kontakter
Se information om alla
kontakter på raderna Till,
Från eller Kopia för varje
meddelande.

Vi börjar från början: Lägg till
ditt konto
Innan du kan skicka eller ta emot meddelanden måste du ansluta e-postkontot.
Om ditt företag använder Microsoft Exchange görs ett försök att konfigurera ditt
e-postkonto i Outlook 2013.
Om du använder Internetbaserad e-post (till exempel Hotmail, Gmail eller Yahoo!)
anger du ditt namn, din e-postadress och ditt lösenord för att konfigurera kontot.

Ändra Office-temat
Vi har gjort om Office 2013 och gett programmet ett renare och mer avskalat
utseende. Tanken är att det ska vara som ett tomt pappersark. Om du vill se de olika
områdena i Outlook tydligare kan du ändra Office-temat.
Använd inställningarna under Arkiv > Office-konto för att ändra Office
2013-färgschemat för alla dina datorer, eller använd Outlook-alternativ för att
ändra färgschemat på bara den här datorn. Du kan välja mellan Vit, Ljusgrå eller
Mörkgrå.

Vanliga verktyg och kommandon
Använd listan nedan om du vill ha hjälp med att hitta några av de vanligaste
verktygen och kommandona i Outlook 2013.

Om du vill...

Klicka på...

Och titta sedan i...

Använda mallar eller bakgrunder i ett meddelande

Arkiv

Klicka på Arkiv > Alternativ > E-post > Mallar och teckensnitt. På fliken Personlig mall
klickar du på Tema.

Skicka automatiska svar när du är frånvarande

Arkiv

Under Kontoinformation klickar du på Autosvar > Skicka autosvar och väljer sedan önskade
alternativ (för den här funktionen krävs ett Microsoft Exchange Server-konto).

Infoga en bild eller ClipArt

Infoga

Från ett nytt meddelande klickar du på Illustrationer och sedan på ett av följande alternativ:
Bilder, Onlinebilder, Figurer, SmartArt, Diagram eller Skärmbild.

Hantera e-postmeddelanden genom att tilldela regler

Start

I vyn E-post klickar du på Flytta > Regler.

Infoga en symbol eller ett specialtecken

Infoga

Från ett nytt e-postmeddelande klickar du på Symboler > Symbol.

Lägg till helgdagar i kalendern

Arkiv

Klicka på Alternativ > Kalender. Under Kalenderalternativ klickar du på Lägg till helgdagar.

Dela en kalender

Start

Från vyn Kalender går du till gruppen Dela, klickar på E-postkalender > Dela kalender
(för den här funktionen krävs ett Microsoft Exchange Server-konto) eller Publicera online.

Förbättrad effektivitet
Kommunikation är viktigt, men din tid är också viktig. I Outlook 2013 har funktionerna
för hur du hanterar din tid, dina kontakter och dina uppgifter uppdaterats.

Schemalägg ett Lync-möte
Träffas ansikte mot ansikte eller bespara dig själv en onödig resa
genom att använda funktionerna för onlinemöten i Lync 2013.

Visa andra personers
kalendrar
Få en snabbt överblick över
de bästa tiderna för att
schemalägga ett möte med
andra.

Planera efter vädret
Titta på väderprognosen för din stad och upp till fyra andra städer. När du
planerar ett möte på en annan ort vet du vad ska packa ned i väskan.

Översikt
Håll pekaren över ett möte eller
en avtalad tid för att visa mer
information.

Skapa en e-postsignatur
Om du vill skapa en e-postsignatur gör du följande:
1. K
 licka på Arkiv > Alternativ > E-post. Under Skriv meddelanden klickar du på
Signaturer.
2. På fliken E-postsignatur klickar du på Ny och skriver sedan ett namn för
signaturen.

3. I rutan Redigera signatur skriver du den text som du vill ta med i signaturen och
använder sedan de inbyggda verktygen för att formatera den.
Om du redan har skapat en signatur kan du kopiera den från ett av dina skickade
meddelanden och sedan klistra in den här.

Lägg automatiskt till en
signatur i meddelanden
Om du automatiskt vill lägga till en signatur i nya e-postmeddelanden gör du
följande:
1. F rån valfri vy klickar du på Arkiv > Alternativ > E-post. Klicka på Signaturer
under Skriv meddelanden.
2. Under Välj standardsignatur väljer du vilken signatur du vill lägga till i
Nya meddelanden. Om du vill kan du använda en annan signatur för
Svar/vidarebefordran.
3. Om du vill lägga till en signatur manuellt i ett nytt meddelande går du till ett
nytt meddelande. Gå till fliken Meddelande och gruppen Ta med och klicka på
Signatur. Klicka sedan på den signatur du vill använda.

