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 Outlook 2010הכרת 
הדרך הפשוטה ביותר להפעלת , Microsoft Office 2010בדומה לשאר היישומים שבמהדורה 

Outlook התחלשמוצג בעת לחיצה על לחצן  התחל היא מתפריט )Start( שנמצא בקצה שורת 
 הוא היישום הראשון שאתה מפעיל Outlookאם . Microsoft Windowsהמשימות של 

תצוגת חלון היישום השתנתה באופן קיצוני ! אז מצפה לך הפתעה, Office 2010במערכת 
 . )2007להוציא מהדורת  (מהמהדורות הקודמות

 

 

 

 

 
 .)עוד הסברים על חלקי המסך ראה בהמשך(

 )Title bar(שורת הכותרת 

 צועת הכליםר

 )Microsoft Backstage (קובץכרטיסיה 

 סרגל כלים לגישה מהירה 
)Quick Access Toolbar( 

 )Tab (כרטיסיה
 לחצן עזרה קבוצה
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 מעוצב כדי לשקף בצורה מדויקת יותר את הדרך שבה אנשים משתמשים Outlookיישום 
 :סביבה זו תכלול את האלמנטים הבאים, Outlookבפעם הראשונה שתפעיל את . ביישום

 . ץ קוב כרטיסיה בעת לחיצה עלOutlookפקודות המשמשות לניהול יישום  •

) Quick Access Toolbar (סרגל הגישה המהירהפקודות נפוצות ניתן להציג כלחצנים ב •
, קבל/שלחסרגל כלים זה כולל את הפקודה , על פי ברירת המחדל. קובץמעל לכרטיסיה 

אולם באפשרותך להתאים באופן אישי את סרגל הכלים ולהוסיף לו פקודות המשמשות 
 .  קרובותלעתיםאותך 

בקצה השמאלי של שורת . מופיע שם החשבון הפעיל) title bar (רתבשורת הכות •
הכותרת מופיעים שלושה לחצנים מוכרים המשמשים לביצוע אותן הפעולות בכל יישומי 

Windows . ניתן להסתיר באופן זמני את חלוןOutlook לקבוע , מזער על ידי לחיצה על
 Outlookצגת או לצאת מיישום  המולסגור את, זרשחאת גודל החלון על ידי לחיצה על 

 . סגורעל ידי לחיצה על 

 אשר משמשת להצגת כל היכולות ,)Ribbon( רצועת הכליםתחת שורת הכותרת מופיעה  •
ניתן למזער את .  במיקום אחד בצורה המאפשרת עבודה נוחה ביישוםOutlookשל 

ער את מזובחירה ב, רצועת הכלים באמצעות לחיצה ימנית בעכבר בכל מקום ברצועה
 .כעת רצועת הכלים תופיע רק כאשר תבחר באחת הכרטיסיות. רצועת הכלים

אשר ) tabs (כרטיסיותפקודות המשמשות לעבודה עם התוכנה מיוצגות כלחצנים במערך  •
כדי להציג  .ביתהכרטיסיה הפעילה היא , על פי ברירת המחדל. מרכיבות את הרצועה

 . בעכברעליך ללחוץ עליה , אחת מהכרטיסיות האחרות

, בהתאם לגודל חלון התוכנה. )Groups(קבוצות הלחצנים מאורגנים ב, בכל כרטיסיה •
 . .הלחצן שקרוב לוודאי תלחץ עליו גדול יותר מהאחרים, בחלק מהקבוצות

לא יהיה , בהתאם לרזולוציה של המסך שלך ולגודל חלון היישום,   במקרים מסוימיםטיפ
במקרה שכזה שם הקבוצה יופיע כלחצן . כל הקבוצותמספיק מקום בכרטיסיה כדי להציג את 

 . אשר לחיצה עליו תגרום להצגת כל הפקודות שבאותה קבוצה

ועל , אינן מיוצגות כלחצנים בקבוצה, פקודות הקשורות לנושא מסוים אך פחות נפוצות •
 הצג תיבת ניתן להציג אותן בלחיצה על לחצן . שיח-כן הן זמינות בתיבת דו

 .שנמצא משמאל לשורת הכותרת של הקבוצה, )Dialog Box Launcher(שיח -דו

עצירת סמן העכבר על כל לחצן . השמות של חלק מהלחצנים מוצגים ושל חלק נסתרים •
מידע על  -) ScreenTip (תיאור מסךומציגה ) hovering, ריחוףנקרא (לכמה שניות 

 . הלחצן

חצן והחץ באותה המסגרת אם הל. אך לא כל החצים דומים, לחלק מהלחצנים יש חצים •
כאשר הלחצן והחץ . לחיצה על הלחצן תציג אפשרויות פעולה בלחצן, ובאותו צבע
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כדי . לחיצה על הלחצן תבצע את פעולת ברירת המחדל, במסגרות שונות וצבעים שונים
 :לדוגמה. הקיימותלשנות הגדרות יש ללחוץ על החץ ולראות את האפשרויות 

 .ג תמיד רשימה של אפשרויות  לחיצה על לחצן כזה תצי

במקרה זה צבע (  לחיצה על לחצן כזה ממלאת את הפקודה בהגדרה הנוכחית 
 ).אדום לגופן

פותחת ) באמצעות לחיצה על החץ שלשמאלו(  פתיחת תפריט של מקש כזה 
 .רשימת אפשרויות

 . למעלה ברצועת הכליםשמאל מ מופיעMicrosoft Outlookלחצן עזרה של  •

. מעדכנת אותך לגבי החלון הנוכחי) Status bar (שורת המצב,  חלון התוכניתבתחתית •
. התאמה אישית של שורת המצבלחיצה ימנית על שורת המצב תפתח את התפריט 

 .תוכל להסיר או להוסיף תצוגת פרטים בשורת המצב, כשתפריט זה פתוח

 

 הכולל כלים ,)View toolbar( תצוגה סרגל הכליםבקצה השמאלי של שורת המצב נמצא  •
 .Outlookהמשמשים לשינוי אופן התצוגה של 

 Outlook-תאמה אישית של סביבת העבודה בה
 או Outlook כולל ששה אזורים או אלמנטים בהם ניתן לעבוד עם Outlookחלון התוכנית של 
או , משימות, ערכי לוח שנה, רשומות אנשי קשר,  אימיילהודעות (Outlookעם הפריטים של 

 ).קיםפת
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אם , אבל אם יש לך מסך עם רזולוציה נמוכה. אלי עבורךיסידור זה עשוי להיות הסידור האיד
תוכל , או אם אתה מעוניין להגדיל את שטח העבודה העיקרי, אינך זקוק לכל הכלים הזמינים

 :באופן הבאה  ופריסתת סביבת העבודהלשנות בקלות את תצוג

תוכל לגשת לפקודות , Outlook בחלון התוכנית של בזמן העבודה. כרטיסיותשורת  •
 .מהכרטיסיות המוצגות בשורה זו

תוכן החלונית . Outlook של חלון הימניחלונית תצוגה זו מופיעה בצדו . חלונית הניווט •
 היא עשויה להציג את המבנה הארגוני של –משתנה בהתאם למודול בו אתה צופה 

חלונית . או נושאי עזרה ועוד, ם לתוכן חיצוניקישורי, את אפשרויות התצוגה, המודול
 :הניווט ניתנת להתאמה אישית לפי בחירתך

 ם הזוויתייםי ידי לחיצה על הסוגריניתן למזער או להגדיל את חלונית הניווט על •
 .הפונים שמאלה או ימינה בראש החלונית

 .או שמאלה ל ידי גרירת המסגרת האנכית ימינהניתן לשנות את רוחב חלונית הניווט ע •

    רצועת כלים  כרטיסיות חלונית ניווט

           שורת משימות חלונית קריאה   תוכן של מודוללוניתח
 לביצוע
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בין אם ( כאשר הטיוטה הראשונה של הודעה נשמרת .)Draft( טיוטהתישמר כ, או כולה, עבודתך
 .ודעה בכותרת ההודעה שתציין שההודעה לא נשלחההתופיע , )באופן אוטומטי או באופן ידני

 בסרגל הכלים לגישה רושמל הודעה בכל זמן על ידי לחיצה על הלחצן ניתן לשמור טיוטה ש
 בתיבת ההודעה של כןאו על ידי סגירת חלון ההודעה ולחיצה על הלחצן , מהירה בחלון הודעה

Microsoft Outlook הטיוטה , לאאם תלחץ על הלחצן ( השואלת האם לשמור את הטיוטה
,  בחלונית הניווטטיוטות תיקיהלחץ על ה, עהכדי לחזור לעבוד על טיוטה של הוד). תימחק

 .ולחץ לחיצה כפולה על ההודעה שברצונך לפתוח

 .חדשהה  תיצור ותשלח הודעבתרגיל זה

 . ושהצגת את תיבת הדואר הנכנס לפני תחילת התרגילOutlookשהפעלת את   ודא

 ללא שםהודעה חלון  .דואר אלקטרוני חדשלחץ על , בסרגל הכלים הרגיל .1
 .תחפיי

 קבצי ,תיקיות, פריטי ארגון, פקסים, כמו פעילויות,  נוספיםOutlookניתן ליצור פריטי   טיפ
 .ביתבכרטיסיה חדש  בקבוצה  חדשיםםפריטיהלחצן  על ידי לחיצה על , או אחר,נתונים

 .)אתה שולח מייל לעצמך ( שלךמיילכתובת האת הקלד , אלבתיבה  .2

 .זמנים של הירידה תרגיל לוחהקלד , נושאבתיבה  .3

בין לכדי שתוכל להבחין בקלות בינו , תרגילהנושא של הודעה זו נפתח במילה   חשוב
 .)Sent Items ( פריטים שנשלחותיקיה וב)Inbox (ההודעות האחרות בתיבת הדואר הנכנס

. Enter והקש פעמיים :האנשים הבאים יעבדו בירידהקלד את המשפט , בחלונית התוכן .4
ופעמיים בסוף ,  פעם אחת לאחר כל שםEnterהקש . לד את השמות הבאיםלאחר מכן הק

 .תמר, איל, דן, אילן, מיכל: הרשימה

לחץ על , טקסט בסיסיבקבוצה , הודעה כרטיסיהב. בחר את רשימת השמות .5
  ).לא על החץ() Bullets( תבליטיםהלחצן 

 .טקסטעיצוב  כרטיסיה בסקהיפ זמין גם מהקבוצה תבליטיםהלחצן   טיפ

 .רשימת השמות תהפוך לרשימה פשוטה עם תבליטים

לחץ על החץ ו, טקסט בסיסיבקבוצה בחר , כאשר רשימת התבליטים עדיין מסומנת .6
 .תבליטים
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תוכל לשנות את התבליטים . טים הזמינים מספריית התבליטיםישים לב לסוגי התבל
 .ברשימה על ידי לחיצה על סוג התבליטים הרצוי

באפשרותך  .)Change List Level( שנה רמת רשימההצבע על , תבליטיםת הבגלריי .7
כל פריט ברשימה לכל אחת מתשע הרמות הנבדלות לפי תווי ) או לקדם(להסיג 

 .התבליטים ורמת הכניסה

 . מבלי לערוך שינוייםתבליטים כדי לסגור את גלריית הEscהקש פעמיים על  .8

הקלד את המשפט . נקודת הכניסה לסוף ההודעה כדי להעביר את Ctrl + Endהקש  .9
 .Enter ולאחר מכן הקש פעמיים על :מתנות שיחולקו הןה

  .טבלה לחץ על הלחצן ,)Tables( טבלאותבקבוצה , הוספה כרטיסיהב .10

 .יהי הצבע על התא השלישי בשורה השנ,שנפתחבתפריט  .11

זוהי . ריטתצוגה מקדימה של הטבלה תופיע בחלון ההודעה מאחורי התפ
 ומתוכניות Outlookתצוגה מקדימה חיה הזמינה מחלקים רבים של של דוגמה לפעולה 

תוכל להשתמש בתצוגה מקדימה חיה כדי . Microsoft Office 2010אחרות של מערכת 
 .לראות את השפעתה של אפשרות בטרם תבחר בה באמת
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 שר של כלי הטבלאותכרטיסיות ההק .לחץ על התא הנבחר להוספת הטבלה להודעה .12
כרטיסיות הקשר מופיעות רק כאשר הרכיב פעיל .  תופענה ברצועת הכליםפריסה ועיצוב

 ההקשר מודגש תשם קבוצ: כרטיסיות הקשר נבדלות מכרטיסיות רגילות בצבע). נבחר(
 . הפעילה צבועהכרטיסיהוה

 

 
 

רות כרטיסיות הקשר הקשו
 לניהול הטבלה הפעילה

 בוחר טבלה
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 יצירת משימה או פעילות מהודעה
. הודעת דואר אלקטרונילעתים קרובות תידרש לפעול בהתבסס על מידע שתקבל מאדם אחר ב

יהיה עליך להוסיף פריט לרשימת המשימות או ש תכןיי, בין הפעולות להן אתה עשוי להידרש
 .ללוח השנה

 הודעת דואר אלקטרוני ניתן להוסיף משימה לרשימת המשימות מתוך Outlook 2010בעזרת 
לאתר הודעות ,  ניתן היה לסמן הודעות בדגל להמשך טיפולOutlook 2003 -ב. בקלות רבה

ו לאתר הודעות שסומנו בדגל בכל תיבת א,  לפי דגלתיקיה על ידי מיון התיקיהשסומנו בדגל ב
, )2007גרסת כמו ב (Outlook 2010 -ב. הדואר על ידי הצגת תיקיית החיפוש להמשך טיפול

יביא להוספת הפריט , או סימון רשומת איש קשר בדגל, סימון הודעה בדגל בכל תיקיית דואר
 .משימותבה ניתן לצפות משורת המשימות לביצוע או מהמודול , לרשימת המטלות

למידע נוסף על שורת המשימות לביצוע ועל רשימת המשימות של שורת   ראה בנוסף
 .1בפרק ” Outlook-התאמה אישית של סביבת העבודה ב"ראה , המשימות לביצוע

עליך להיות מודע למספר , א דרך שימושית ליצירת משימהיאף על פי שסימון הודעה בדגל ה
הוא רק מוסיף את ההודעה לרשימת ; וצר משימה רגילהסימון ההודעה בדגל לא י. מגבלות

 או , אחרOutlookלא ניתן להקצות הודעה שסומנה בדגל למשתמש , משום כך. המשימות
ניתן לסמן הודעה שסומנה בדגל כמשימה שהושלמה על ידי לחיצה . לעקוב אחר מצב המשימה
ו על ידי בחירת ההודעה א, ברשימת ההודעות או ברשימת המשימות, על הדגל בחלון ההודעה

פעולה זו תסיר את ההודעה מרשימת :  בסרגל הכלים הרגיל'המשך טיפול'ולחיצה על הלחצן 
החיסרון הגדול ביותר הוא שעליך לשמור את , אולם. המשימות ותשנה את הדגל לסימן ביקורת

 .ימהאבל מחיקתה תביא למחיקת המש, ניתן להעביר את ההודעה בין תיקיות הדואר. ההודעה

 יופיעו ברשימת המשימות תחת תאריך ,משימות שנוצרו על ידי לחיצה על דגל ההודעה  טיפ
 לחץ לחיצה ימנית ,לשינוי תאריך היעד המוגדר כברירת מחדל. היעד המוגדר כברירת מחדל

בתיבת .  לחיצה מהירהקביעת ולאחר מכן לחץ על הצבע על המשך טיפול, בעכבר על הדגל
לחץ על תאריך היעד אותו אתה רוצה להגדיר כברירת , 'יצה מהירההגדרת לח'שיח -הדו

ולאחר , )מוללא תאריך והושל, שבוע הבא, שבועה, מחר, האפשרויות מוגבלות להיום(מחדל 
 .מכן לחץ אישור

, להגדרת תאריך יעד שונה מתאריך היעד המוגדר כברירת מחדל בזמן סימון ההודעה בדגל
, השבוע, מחר, היום: ולאחר מכן לחץ על תאריך היעד, גללחץ לחיצה ימנית בעכבר על הד

 ).בו ניתן להגדיר תאריכי התחלה וסיום(או תאריך מותאם אישית , ללא תאריך, שבוע הבא

) אירוע או בקשה לפגישה, פעילות( מציע שיטה נוחה ליצירת פריטי לוח שנה Outlook, בנוסף
 לגרור את ההודעה ללחצן לוח שנה כל שעליך לעשות הוא; הודעת דואר אלקטרונימתוך 

יפתח חלון פעילות בו יופיע נושא ההודעה י, כאשר תשחרר את לחצן העכבר. שבחלונית הניווט
) ישאם (והקבצים המצורפים , הטקסט שבגוף ההודעה יופיע בחלונית התוכן, כנושא הפעילות
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ניתן .  הזמן הנוכחימועדי ההתחלה והסיום ייקבעו לחצי השעה הבאה שלאחר. יצורפו לפעילות
להפוך את הפעילות לאירוע או לפגישה באותו האופן בו אתה יוצר אירוע או פגישה במודול 

או את כל פריטי המידע שהופיעו , ניתן לשמור כל פריט מידע שהופיע בהודעה. לוח שנה
) כאשר אתה יוצר פגישה, ולמשתתפים האחרים( כך שתהיה לך ,בפריט לוח השנה, בהודעה

ניתן למחוק את ההודעה המקורית מתיבת , לאחר שיצרת את פריט לוח השנה.  נוחה למידעגישה
 .הדואר הנכנס

 .5ראה פרק ,  וניהולםOutlookלוח שנה של  למידע על יצירת פריטי  ראה בנוסף

 .הודעת דואר אלקטרוני תיצור משימה ופעילות מבתרגיל זה

 דואר יצירת הודעות "בסעיףרת  שיצתרגיל לוח הזמנים של הירידבהודעה   השתמש
או , תוכל לעשות זאת כעת, אם לא השלמת את התרגיל. 2בפרק "  ושליחתןאלקטרוני

 .להשתמש בכל הודעה בתיבת הדואר הנכנס שלך לצורך תרגיל זה

 ואת שורת המשימות לביצוע לפני Outlookשל ) Inbox(שהצגת את תיבת הדואר הנכנס   ודא
 .תחילת התרגיל

ולחץ על הדגל השקוף בשוליים הימניים של , מת ההודעות גלול להודעהברשי .1
והמשימה תרגיל לוח הזמנים של היריד תופיע , הדגל יהפוך אדום .כותרת ההודעה

 .תחת הכותרת היום ברשימת המשימות בשורת המשימות לביצוע
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תרגיל הודעות  תיקיהלחץ על ה,  תיבת הדואר הנכנסתיקיהתחת ה, בחלונית הניווט .7
 .תיקיהשתי ההודעות תופענה ב .תרגול

 

 .שהעברת את ההודעות חזרה לתיבת הדואר הנכנס  ודא

   מהודעת דואר אלקטרוניOneNoteדף ירת יצ
תוכל , Microsoft OneNoteשברשותך כוללת את  Office 2010אם מערכת ההתקנה של 

רשומות אנשי קשר , דואר אלקטרוניכמו הודעות , Outlook-לשלוח או לקשר פריטים שנוצרו ב
 .שלך OneNote-אל מחברת ה, והזמנות לפגישות

 :OneNote-קטרוני ללשליחת תוכן הודעת דואר אל

 .שברצונך לשלוח, או את ההודעות, ובחר את ההודעה, הצג את תיבת הדואר הנכנס .1

 .OneNoteלחץ על הזזה בקבוצה בית בכרטיסיה  .2

OneNote ויוצר עמוד עבור כל הודעה שנבחרה במקטע הערות שלא ,  לפעולמתחיל
 . וקישור לקבצים מצורפיםכל עמוד מכיל את הטקסט המלא של ההודעה המקורית. תויקו

 להעביר עמודים מהערות שלא תויקו למחברת על ידי גרירה או על ידי לחיצה ימנית ניתן
ומקטע , מקטע אחר, לחיצה על העבר עמוד אל, ולאחר מכן, בעכבר על כרטיסיית העמוד

 . בסוף הספרOneNote ראה הרחבה בנספח .המחברת הרצוי

 אחסון הודעות בארכיון
תצטרך לשקול דרכים שתכן יי, רות הודעות בתיבת הדואר הנכנס ובתיקיות האחרותככל שמצטב

תרצה שיתכן י, למשל. נוספות לאחסון ההודעות כדי לצמצם את שטח האחסון בו אתה משתמש
אחסון הודעות . הודעות שהתקבלו או שנשלחו לפני תאריך מסוים) Archive( לאחסן בארכיון

סייע לך לשמור על הסדר והגודל של קובץ הנתונים הראשי בקובץ הודעות נפרד בארכיון מ
 .Outlookמאפשר לך גישה מהירה להודעות שאוחסנו מתוך , ועם זאת, שלך
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ההודעות בכל התיקיות יאוחסנו בארכיון באופן אוטומטי במרווחי זמן קבועים , כברירת מחדל
ארכיון הזמין מחלונית  בדרך כלל לקובץ נתונים ב-ובמיקום שנקבע על ידי מערכת ההפעלה 

 כמו ,)AutoArchive( הארכיון האוטומטיניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל של . הניווט
ולהגדיר הגדרות אחסון מיוחדות עבור , תדירות האחסון בארכיון ומיקום האחסון בארכיון

 .תיקיות בודדות

מדות לרשותך אפשרויות האחסון בארכיון העו, Exchangeאם אתה עובד ברשת של שרת 
יתכן י, למשל. עשויות להיות מוגבלות על ידי מדיניות השמירה שהוגדרה על ידי מנהל הרשת

 .המדיניות הנהוגה במקום עבודתך מאפשרת שמירת פריטים למספר מסוים של ימים בלבדש

 תיקיהלאחסן ,  תלמד להגדיר את אפשרויות ברירת המחדל של הארכיון האוטומטיבתרגיל זה
 . בודדתתיקיהולהגדיר את אפשרויות האחסון בארכיון עבור , באופן ידניבארכיון 

 . ושהצגת את תיבת הדואר הנכנס לפני תחילת התרגילOutlookשהפעלת את   ודא

 .תיפתח Outlookאפשרויות שיח -תיבת הדו .אפשרויותלחץ קובץ בכרטיסיה  .1

 .מתקדם כרטיסיהבחר בשיח -בתיבת הדו .2

 

ארכיון שיח -תיבת הדו .ארכיון אוטומטי הגדרות עבורלחץ , אוטומטיארכיון תחת   .3
 .תיפתחאוטומטי 
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 שים לב במיוחד לתדירות התחלת תהליך האחסון -עיין בהגדרות הארכיון האוטומטי  .4
העבר פריטים ולמיקום המצוין בתיבה , לגיל שבו פריטים יאוחסנו בארכיון, בארכיון

 .)Move old items to (ישנים אל

 יבקש Outlook,  מסומנתהצג הודעה לפני הפעלת ארכיון אוטומטי סימוןאם תיבת ה
 .אישור בכל פעם שתהליך האחסון בארכיון האוטומטי יופעל

אם תערוך שינויים בהגדרות . שים לב שבאפשרותך למחוק לצמיתות פריטים ישנים
 תוכל להחיל את , את ההגדרות בכל התיקיותן או אם ברצונך לתק,הארכיון האוטומטי

החל הגדרות אלה על השינויים על כל התיקיות בתיבת הדואר על ידי לחיצה על הלחצן 
 .כל התיקיות כעת

ולאחר מכן לחץ , עשה זאת, אם ברצונך לערוך שינויים בהגדרות הארכיון האוטומטי .5
 ולביטלחץ , אם אין ברצונך לערוך שינויים. שיח הפתוחות- בכל אחת מתיבות הדואישור

 .שיח-בכל אחת מתיבות הדו

הגדרות לחץ על מאפיינים בקבוצה קובץ בכרטיסיה , כאשר תיבת הדואר הנכנס פעילה .6
 .ארכיון אוטומטי

 .ארכיון אוטומטיתיפתח בכרטיסיה מאפייני תיבת דואר נכנס שיח -תיבת הדו .7



אירועים ופגישות, פעילויות, ניהול לוח שנה :5פרק      125  

 תוכל לבחור האם להציג את חודש בלחיצה על החץ מתחת ל.זמין בתצוגת חודשים
ניתן להציג חודש אחר . פירוט בינוני או פירוט רב, הפעילויות בחודש זה בפירוט מועט

 .על ידי גלילת חלונית לוח השנה או לחיצה על החודש הרצוי בנווט התאריכים

יות השבוע המופיעות בקצה השמאלי של החלונית לוח לחץ על אחת מתוובתצוגת חודש  .6
שבוע עבודה או שבוע (השבוע הנבחר יוצג בתצוגת השבועות האחרונה שבחרת  .שנה
 יציג את כל Outlook; אין אפשרות לבחור רמת פירוט בתצוגת ימים או שבועות). מלא

 .פריטי לוח השנה

לוח השנה יתקדם  .קדימה לחץ על, משמאל לטווח התאריכים בכותרת לוח השנה .7
 .בשבוע אחד

 .היום הנבחר יוצג בתצוגת ימים .לחץ על אחת מתוויות היום המופיעות בכותרת לוח השנה .8

 . כדי לחזור לתצוגת ברירת המחדליוםהלחץ , סידורבקבוצה בית בכרטיסיה  .9

 שנההעבודה בחלונות פריטי לוח 
 Appointment (חלון פעילות יכונה ,ליהבספר זה החלון בו אתה יוצר פעילות או מגיב ע

Window(;חלון פגישה יכונה , החלון בו אתה יוצר פגישה או מגיב עליה )Meeting Window(; 
, באופן קולקטיבי; )Event Window( חלון אירועוהחלון בו אתה יוצר אירוע או מגיב עליו יכונה 

בדומה לחלון איש קשר . )Calendar Item Window( חלונות פריטי לוח שנהיכונו חלונות אלה 
המסודרות על רצועת הכלים , חלונות פריטי לוח השנה מכילים פקודות משלהם, ולחלון הודעה

 . ולא בתפריטים ובסרגלי כליםOfficeהחדשה של 

אשר נבדלים ,  תלמד להכיר את הרכיבים השונים של חלון פריט לוח השנהבתרגיל זה
, בנוסף. רכיבים של חלון הודעה שנידונו בפרקים הקודמיםמהרכיבים של חלון איש קשר ומה

 .תלמד על הסוגים השונים של פריטי לוח שנה

 . לפני תחילת התרגילOutlookכי הפעלת את   ודא

  . כדי להציג את המודול לוח שנהלוח שנהלחץ על  חלונית הניווטב .1
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 .)New Appointment (פעילות חדשה על לחץ בית שבכרטיסיה חדשבקבוצה  .2
 .כעת ייפתח חלון ללא שם
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תכן שתראה יותר או פחות יי, בהתאם לרזולוציית המסך ולגודל חלון הפעילות שייפתח  חשוב
או שהלחצנים יוצגו על ידי סמלים גדולים או קטנים מאלו המופיעים בספר , לחצנים בכל קבוצה

 .תצוגת רצועת הכליםשנה את גודל חלון הפעילות כדי לעמוד על ההשפעה שלו על . זה

)  והגדרותהדפסה, כמו שמירה(פקודות הנוגעות לניהול פעילויות  .קובץכרטיסיה בחר ב .3
 .מכרטיסיה זוזמינות 

 

 .בהמשך פרק זה” לוח שנההדפסת "ראה ,  למידע הנוגע לפקודות הדפסה ראה בנוסף

 : כרטיסיותבארבעחלון הפעילות מסודרות בקבוצות הפקודות  .4

 פעילות •

 הוספה •

 ב טקסטוציע •

 סקירה •

, כרטיסיות וקבוצות נוספות לאלו שתוארו לעיל עשויות גם הן להופיע על רצועת הכלים  טיפ
 מותקן על Microsoft OneNoteאם היישום , למשל. בהתאם לתוכנות המותקנות על המחשב

 .OneNote-יופיעו אפשרויות הקשורות ל, המחשב
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לחצנים המייצגים פקודות הנוגעות ליצירת .  פעילה כברירת מחדלפעילות כרטיסיהה
 : קבוצותבשש זו כרטיסיהפעילויות מסודרים ב

 פעולות •
 ההצג •

 משתתפים •

 אפשרויות •

 תגיות •

 שינוי גודל תצוגה •

 . זו בלבדכרטיסיהניתן ליצור פעילות פשוטה באמצעות השימוש בפקודות שב

 

 .הוספה בחר בכרטיסיה .5

 

 זו בשש כרטיסיה לפריטים שניתן להוסיף מסודרים בלחצנים המייצגים פקודות הנוגעות
 :קבוצות

 כלול •

 טבלאות •

 איורים •

 קישורים •

 טקסט •

 סימנים •

  .)Format text (ב טקסטוציע בחר בכרטיסיה .6

 

 בחמש זו כרטיסיהלחצנים המייצגים פקודות הנוגעות לתצוגת תוכן ההודעה מסודרים ב
 :קבוצות

 לוח •




