Outlook 2010

צעד אחר צעד
הוד-עמי

לשם שטף הקריאה כתוב ספר זה בלשון זכר בלבד .ספר זה מיועד לגברים
ונשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים/ות.

© כל הזכויות שמורות להוצאת הוד-עמי בע"מ
info@hod-ami.co.il
טלפון09-9564716 :

www.hod-ami.co.il
פקס09-9571582 :

עורכת ראשית ועיצוב :שרה עמיהוד
עריכה :שני הראל
נספח  :OneNoteאחיה ליבר
עיצוב עטיפה :שרון רז
שמות מסחריים
שמות המוצרים והשירותים המוזכרים בספר הינם שמות מסחריים רשומים של החברות שלהם.
הוצאת הוד-עמי עשתה כמיטב יכולתה למסור מידע אודות השמות המסחריים המוזכרים בספר זה
ולציין את שמות החברות ,המוצרים והשירותים .שמות מסחריים רשומים ) registered
 (trademarksהמוזכרים בספר צוינו בהתאמה.

 Office ,Outlookו Windows-הינם מוצרים רשומים של חברת Microsoft
הודעה
ספר זה מיועד לתת מידע אודות מוצרים שונים .נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהספר יהיה שלם
ואמין ככל שניתן ,אך אין משתמעת מכך כל אחריות שהיא.
המידע ניתן "כמות שהוא" )“ .(”as isהוצאת הוד-עמי אינה אחראית כלפי יחיד או ארגון עבור כל
אובדן או נזק אשר ייגרם ,אם ייגרם ,מהמידע שבספר זה ,או מהתקליטור/דיסקט שעשוי להיות
מצורף לו.
אין לעשות שימוש מסחרי ו/או להעתיק ,לשכפל ,לצלם ,לתרגם ,להקליט ,לשדר ,לקלוט ו/או לאחסן
במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני ,דיגיטלי ,אופטי ,מגנטי ו/או אחר  -בחלק כלשהו מן המידע
ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר הכלולים ו/או שצורפו לספר זה ,בין אם לשימוש פנימי
או לשימוש מסחרי .כל שימוש החורג מציטוט קטעים קצרים במסגרת של ביקורת ספרותית אסור
בהחלט ,אלא ברשות מפורשת בכתב מהמוציא לאור.

הודפס בישראל 11/2010
מסת"ב ISBN 978-965-361-405-5

תוכן עניינים מקוצר
הקדמה 7 .............................................................................
 1פעולות בסיסיות ב17 .................................. Outlook 2010 -
 2שליחת הודעות דואר אלקטרוני 41 ......................................
 3קבלת הודעות דואר אלקטרוני 75 .......................................
 4ניהול תיבת הדואר הנכנס 99 .............................................
 5ניהול לוח שנה ,פעילויות ,אירועים ופגישות 121 ...................
נספח א153 .................................................. OneNote 2010 :
נספח ב :מילון מונחים 175 ....................................................
אינדקס 183 .........................................................................

תוכן עניינים

3

תוכן עניינים
הקדמה 7 .............................................................................
על 7 ........................................................................................... Outlook 2010
תכונות חדשות 8 ..............................................................................................
אם אתה משדרג מ8 .................................................................. Outlook 2003 -
אם אתה משדרג מ9 .................................................................. Outlook 2002 -
מידע למשתמשי 10 ........................................................................Windows XP
שימוש בתפריט "התחל" 10 ..................................................................................
ניווט בתיבות דו-שיח 11 ...................................................................................
עזרים ומוסכמות בספר11 .....................................................................................
קבצי התרגול 12 .................................................................................................
קבלת עזרה 13 ....................................................................................................
עזרה של 13 .............................................................................. Outlook 2010

 1פעולות בסיסיות ב17 .................................. Outlook 2010 -
חיבור לחשבון דואר אלקטרוני ראשי 17 ..................................................................
תמיכה בסוגים שונים של חשבונות דואר אלקטרוני 21 ...............................................
פתרון בעיות בעת הפעלת אשף האתחול )חיבור לשרת 22 ......................... (Exchange
חיבור לחשבונות דואר אלקטרוני נוספים 24 .............................................................
יצירת פרופילים נוספים 25 ...................................................................................
הכרת 29 ..................................................................................... Outlook 2010
התאמה אישית של סביבת העבודה ב31 .................................................... Outlook-
 Outlookו38 ......................................................... Business Contact Manager -
סיכום 39 ...........................................................................................................

 2שליחת הודעות דואר אלקטרוני 41 ......................................
עבודה בחלון הודעה 42 ........................................................................................
פורמט ההודעות ב47 ............................................................................ Outlook-
יצירת הודעות דואר אלקטרוני ושליחתן 47 ..............................................................
מיעון הודעות48 ..............................................................................................
שליחת עותקים של הודעות דואר אלקטרוני 49 ......................................................
שמירת טיוטות של הודעות 49 ............................................................................
שליחה חוזרת ואחזור הודעות 53 .........................................................................
שליחת פרטי התקשרות53 .................................................................................
הוספת קבצים מצורפים להודעות 54 .......................................................................
יצירה ועיצוב של גרפיקה לעסקים 56 .....................................................................
4

 Outlook 2010צעד אחר צעד

שינוי הגדרות של הודעות ואפשרויות המסירה62 ......................................................
התאמה אישית של תצוגת הודעות 64 ......................................................................
הוספת חתימות להודעות באופן אוטומטי69 .............................................................
סיכום 73 ...........................................................................................................

 3קבלת הודעות דואר אלקטרוני 75 .......................................
סימון הודעות כהודעות שנקראו 76 ........................................................................
צפייה בהודעות ובקבצים מצורפים 76 .....................................................................
מענה על הודעות והעברתן 81 ...............................................................................
מחיקת הודעות 85 ...............................................................................................
התראות דואר חדש 86 .........................................................................................
יצירת משימה או פעילות מהודעה 89 ......................................................................
הדפסת הודעות 93 ..............................................................................................
סיכום 97 ...........................................................................................................

 4ניהול תיבת הדואר הנכנס 99 .............................................
איתור מהיר של הודעות 99 ...................................................................................
דרכים שונות לסידור הודעות 102...........................................................................
שימוש בתיקיות חיפוש 108...................................................................................
מיון הודעות לפי קטגוריות צבעים 108....................................................................
מיון הודעות לתיקיות 112.....................................................................................
יצירת דף  OneNoteמהודעת דואר אלקטרוני 114.....................................................
אחסון הודעות בארכיון 114...................................................................................
יצירת כללים אוטומטיים 119.................................................................................
סיכום 120..........................................................................................................

 5ניהול לוח שנה ,פעילויות ,אירועים ופגישות 121 ...................
הצגת תצוגות שונות של לוח שנה 121.....................................................................
עבודה בחלונות פריטי לוח השנה 125......................................................................
תזמון ושינוי מועדי פעילויות 130...........................................................................
הוספה והסרה של חגים מקומיים 134.......................................................................
תזמון ושינוי מועדי אירועים 135............................................................................
תזמון ,עדכון וביטול פגישות 136............................................................................
הגדרת הזמן העומד לרשותך 138............................................................................
תגובות על בקשות לפגישות 140............................................................................
הגדרת אזורי זמן מרובים 141.................................................................................
הדפסת לוח שנה 142............................................................................................
שמירת פרטי לוח שנה כדף אינטרנט 145.................................................................
שליחת פרטי לוח שנה בהודעת דואר אלקטרוני 145...................................................
תוכן עניינים

5

יצירת דף  OneNoteהמקושר לפעילות 147..............................................................
שיתוף לוח שנה באמצעות חשבון 148.......................... Microsoft Exchange Server
עבודה עם לוחות שנה מרובים 148..........................................................................
סיכום 151..........................................................................................................

נספח א153 .................................................. OneNote 2010 :
מהו 153.................................................................................... ?OneNote 2010
המסך הראשי של 154............................................................................ OneNote
יצירת מחברות ,מקטעים ועמודים 157.....................................................................
מחברת חדשה 157............................................................................................
מקטע חדש 158................................................................................................
עמוד חדש 160.................................................................................................
שמירה 161.........................................................................................................
הדפסה 162.........................................................................................................
מחיקה וסל המיחזור 162.......................................................................................
תבניות והשימוש בהן 163.....................................................................................
הערות ותיבות טקסט 164......................................................................................
עיצוב טקסט 165..............................................................................................
הוספת גרפיקה 165...........................................................................................
חיפוש במחברת 166.............................................................................................
חלון התוצאות 167............................................................................................
שיתוף מחברות 168..............................................................................................
שיתוף מחברת קיימת 169..................................................................................
עבודה במקביל עם יישומי  Office 2010ו170..................................... Windows 7 -
170............................................................................................. Windows 7
דפדפן 171........................................................................... Internet Explorer
הערות מקושרות )או עבודה עם שאר יישומי 172................................(Office 2010
סיכום 173..........................................................................................................
איסוף כל המידע במקום אחד 173........................................................................
איתור של מידע רצוי 174...................................................................................
עבודה עם אחרים בצורה יעילה יותר 174..............................................................

נספח ב :מילון מונחים 175 ....................................................
אינדקס 183 .........................................................................
השתמשנו בספר בכמה צירופים שמשמעותם זהה
הודעת  / E-Mailהודעת דואר אלקטרוני  /הודעת דואל  /הודעת מייל  /הודעה  /אימייל
6

 Outlook 2010צעד אחר צעד

הכרת Outlook 2010
בדומה לשאר היישומים שבמהדורה  ,Microsoft Office 2010הדרך הפשוטה ביותר להפעלת
 Outlookהיא מתפריט התחל שמוצג בעת לחיצה על לחצן התחל ) (Startשנמצא בקצה שורת
המשימות של  .Microsoft Windowsאם  Outlookהוא היישום הראשון שאתה מפעיל
במערכת  ,Office 2010אז מצפה לך הפתעה! תצוגת חלון היישום השתנתה באופן קיצוני
מהמהדורות הקודמות )להוציא מהדורת .(2007

כרטיסיה קובץ )(Microsoft Backstage
סרגל כלים לגישה מהירה
)(Quick Access Toolbar

כרטיסיה )(Tab
שורת הכותרת )(Title bar

רצועת הכלים
קבוצה

לחצן עזרה

)עוד הסברים על חלקי המסך ראה בהמשך(.

פרק  :1פעולות בסיסיות ב Outlook 2010 -
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יישום  Outlookמעוצב כדי לשקף בצורה מדויקת יותר את הדרך שבה אנשים משתמשים
ביישום .בפעם הראשונה שתפעיל את  ,Outlookסביבה זו תכלול את האלמנטים הבאים:
•

פקודות המשמשות לניהול יישום  Outlookבעת לחיצה על כרטיסיה קובץ.

•

פקודות נפוצות ניתן להציג כלחצנים בסרגל הגישה המהירה )(Quick Access Toolbar
מעל לכרטיסיה קובץ .על פי ברירת המחדל ,סרגל כלים זה כולל את הפקודה שלח/קבל,
אולם באפשרותך להתאים באופן אישי את סרגל הכלים ולהוסיף לו פקודות המשמשות
אותך לעתים קרובות.

•

בשורת הכותרת ) (title barמופיע שם החשבון הפעיל .בקצה השמאלי של שורת
הכותרת מופיעים שלושה לחצנים מוכרים המשמשים לביצוע אותן הפעולות בכל יישומי
 .Windowsניתן להסתיר באופן זמני את חלון  Outlookעל ידי לחיצה על מזער ,לקבוע
את גודל החלון על ידי לחיצה על שחזר ,ולסגור את המצגת או לצאת מיישום Outlook
על ידי לחיצה על סגור.

•

תחת שורת הכותרת מופיעה רצועת הכלים ) ,(Ribbonאשר משמשת להצגת כל היכולות
של  Outlookבמיקום אחד בצורה המאפשרת עבודה נוחה ביישום .ניתן למזער את
רצועת הכלים באמצעות לחיצה ימנית בעכבר בכל מקום ברצועה ,ובחירה במזער את
רצועת הכלים .כעת רצועת הכלים תופיע רק כאשר תבחר באחת הכרטיסיות.

•

פקודות המשמשות לעבודה עם התוכנה מיוצגות כלחצנים במערך כרטיסיות ) (tabsאשר
מרכיבות את הרצועה .על פי ברירת המחדל ,הכרטיסיה הפעילה היא בית .כדי להציג
אחת מהכרטיסיות האחרות ,עליך ללחוץ עליה בעכבר.

•

בכל כרטיסיה ,הלחצנים מאורגנים בקבוצות ) .(Groupsבהתאם לגודל חלון התוכנה,
בחלק מהקבוצות ,הלחצן שקרוב לוודאי תלחץ עליו גדול יותר מהאחרים..

טיפ במקרים מסוימים ,בהתאם לרזולוציה של המסך שלך ולגודל חלון היישום ,לא יהיה
מספיק מקום בכרטיסיה כדי להציג את כל הקבוצות .במקרה שכזה שם הקבוצה יופיע כלחצן
אשר לחיצה עליו תגרום להצגת כל הפקודות שבאותה קבוצה.
•

פקודות הקשורות לנושא מסוים אך פחות נפוצות ,אינן מיוצגות כלחצנים בקבוצה ,ועל
כן הן זמינות בתיבת דו-שיח .ניתן להציג אותן בלחיצה על לחצן הצג תיבת
דו-שיח ) ,(Dialog Box Launcherשנמצא משמאל לשורת הכותרת של הקבוצה.

•

השמות של חלק מהלחצנים מוצגים ושל חלק נסתרים .עצירת סמן העכבר על כל לחצן
לכמה שניות )נקרא ריחוף (hovering ,ומציגה תיאור מסך ) - (ScreenTipמידע על
הלחצן.

•

לחלק מהלחצנים יש חצים ,אך לא כל החצים דומים .אם הלחצן והחץ באותה המסגרת
ובאותו צבע ,לחיצה על הלחצן תציג אפשרויות פעולה בלחצן .כאשר הלחצן והחץ
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במסגרות שונות וצבעים שונים ,לחיצה על הלחצן תבצע את פעולת ברירת המחדל .כדי
לשנות הגדרות יש ללחוץ על החץ ולראות את האפשרויות הקיימות .לדוגמה:
לחיצה על לחצן כזה תציג תמיד רשימה של אפשרויות.
לחיצה על לחצן כזה ממלאת את הפקודה בהגדרה הנוכחית )במקרה זה צבע
אדום לגופן(.
פתיחת תפריט של מקש כזה )באמצעות לחיצה על החץ שלשמאלו( פותחת
רשימת אפשרויות.
•

לחצן עזרה של  Microsoft Outlookמופיע משמאל למעלה ברצועת הכלים.

•

בתחתית חלון התוכנית ,שורת המצב ) (Status barמעדכנת אותך לגבי החלון הנוכחי.
לחיצה ימנית על שורת המצב תפתח את התפריט התאמה אישית של שורת המצב.
כשתפריט זה פתוח ,תוכל להסיר או להוסיף תצוגת פרטים בשורת המצב.

•

בקצה השמאלי של שורת המצב נמצא סרגל הכלים תצוגה ) ,(View toolbarהכולל כלים
המשמשים לשינוי אופן התצוגה של .Outlook

התאמה אישית של סביבת העבודה בOutlook-
חלון התוכנית של  Outlookכולל ששה אזורים או אלמנטים בהם ניתן לעבוד עם  Outlookאו
עם הפריטים של ) Outlookהודעות אימייל ,רשומות אנשי קשר ,ערכי לוח שנה ,משימות ,או
פתקים(.

פרק  :1פעולות בסיסיות ב Outlook 2010 -
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חלונית ניווט

כרטיסיות

חלונית תוכן של מודול

רצועת כלים

חלונית קריאה

שורת משימות
לביצוע

סידור זה עשוי להיות הסידור האידיאלי עבורך .אבל אם יש לך מסך עם רזולוציה נמוכה ,אם
אינך זקוק לכל הכלים הזמינים ,או אם אתה מעוניין להגדיל את שטח העבודה העיקרי ,תוכל
לשנות בקלות את תצוגת סביבת העבודה ופריסתה באופן הבא:
•

שורת כרטיסיות .בזמן העבודה בחלון התוכנית של  ,Outlookתוכל לגשת לפקודות
מהכרטיסיות המוצגות בשורה זו.

•

חלונית הניווט .חלונית תצוגה זו מופיעה בצדו הימני של חלון  .Outlookתוכן החלונית
משתנה בהתאם למודול בו אתה צופה – היא עשויה להציג את המבנה הארגוני של
המודול ,את אפשרויות התצוגה ,קישורים לתוכן חיצוני ,או נושאי עזרה ועוד .חלונית
הניווט ניתנת להתאמה אישית לפי בחירתך:
• ניתן למזער או להגדיל את חלונית הניווט על ידי לחיצה על הסוגריים הזוויתיים
הפונים שמאלה או ימינה בראש החלונית.
• ניתן לשנות את רוחב חלונית הניווט על ידי גרירת המסגרת האנכית ימינה או שמאלה.
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עבודתך ,או כולה ,תישמר כטיוטה ) .(Draftכאשר הטיוטה הראשונה של הודעה נשמרת )בין אם
באופן אוטומטי או באופן ידני( ,תופיע הודעה בכותרת ההודעה שתציין שההודעה לא נשלחה.
ניתן לשמור טיוטה של הודעה בכל זמן על ידי לחיצה על הלחצן שמור בסרגל הכלים לגישה
מהירה בחלון הודעה ,או על ידי סגירת חלון ההודעה ולחיצה על הלחצן כן בתיבת ההודעה של
 Microsoft Outlookהשואלת האם לשמור את הטיוטה )אם תלחץ על הלחצן לא ,הטיוטה
תימחק( .כדי לחזור לעבוד על טיוטה של הודעה ,לחץ על התיקיה טיוטות בחלונית הניווט,
ולחץ לחיצה כפולה על ההודעה שברצונך לפתוח.
בתרגיל זה תיצור ותשלח הודעה חדשה.
ודא שהפעלת את  Outlookושהצגת את תיבת הדואר הנכנס לפני תחילת התרגיל.

 .1בסרגל הכלים הרגיל ,לחץ על דואר אלקטרוני חדש .חלון הודעה ללא שם
ייפתח.
טיפ ניתן ליצור פריטי  Outlookנוספים ,כמו פעילויות ,פקסים ,פריטי ארגון ,תיקיות ,קבצי
נתונים ,או אחר ,על ידי לחיצה על הלחצן פריטים חדשים בקבוצה חדש בכרטיסיה בית.

 .2בתיבה אל ,הקלד את כתובת המייל שלך )אתה שולח מייל לעצמך(.
 .3בתיבה נושא ,הקלד תרגיל לוח הזמנים של היריד.
חשוב הנושא של הודעה זו נפתח במילה תרגיל ,כדי שתוכל להבחין בקלות בינו לבין
ההודעות האחרות בתיבת הדואר הנכנס ) (Inboxובתיקיה פריטים שנשלחו ).(Sent Items

 .4בחלונית התוכן ,הקלד את המשפט האנשים הבאים יעבדו ביריד :והקש פעמיים .Enter
לאחר מכן הקלד את השמות הבאים .הקש  Enterפעם אחת לאחר כל שם ,ופעמיים בסוף
הרשימה :מיכל ,אילן ,דן ,איל ,תמר.
 .5בחר את רשימת השמות .בכרטיסיה הודעה ,בקבוצה טקסט בסיסי ,לחץ על
הלחצן תבליטים )) (Bulletsלא על החץ(.
טיפ הלחצן תבליטים זמין גם מהקבוצה פיסקה בכרטיסיה עיצוב טקסט.

רשימת השמות תהפוך לרשימה פשוטה עם תבליטים.
 .6כאשר רשימת התבליטים עדיין מסומנת ,בחר בקבוצה טקסט בסיסי ,ולחץ על החץ
תבליטים.
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שים לב לסוגי התבליטים הזמינים מספריית התבליטים .תוכל לשנות את התבליטים
ברשימה על ידי לחיצה על סוג התבליטים הרצוי.
 .7בגלריית התבליטים ,הצבע על שנה רמת רשימה ) .(Change List Levelבאפשרותך
להסיג )או לקדם( כל פריט ברשימה לכל אחת מתשע הרמות הנבדלות לפי תווי
התבליטים ורמת הכניסה.
 .8הקש פעמיים על  Escכדי לסגור את גלריית התבליטים מבלי לערוך שינויים.
 .9הקש  Ctrl + Endכדי להעביר את נקודת הכניסה לסוף ההודעה .הקלד את המשפט
המתנות שיחולקו הן :ולאחר מכן הקש פעמיים על .Enter
 .10בכרטיסיה הוספה ,בקבוצה טבלאות ) ,(Tablesלחץ על הלחצן טבלה.
 .11בתפריט שנפתח ,הצבע על התא השלישי בשורה השנייה.
תצוגה מקדימה של הטבלה תופיע בחלון ההודעה מאחורי התפריט .זוהי
דוגמה לפעולה של תצוגה מקדימה חיה הזמינה מחלקים רבים של  Outlookומתוכניות
אחרות של מערכת  .Microsoft Office 2010תוכל להשתמש בתצוגה מקדימה חיה כדי
לראות את השפעתה של אפשרות בטרם תבחר בה באמת.

פרק  :2שליחת הודעות דואר אלקטרוני
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 .12לחץ על התא הנבחר להוספת הטבלה להודעה .כרטיסיות ההקשר של כלי הטבלאות
עיצוב ופריסה תופענה ברצועת הכלים .כרטיסיות הקשר מופיעות רק כאשר הרכיב פעיל
)נבחר( .כרטיסיות הקשר נבדלות מכרטיסיות רגילות בצבע :שם קבוצת ההקשר מודגש
והכרטיסיה הפעילה צבועה.
כרטיסיות הקשר הקשורות
לניהול הטבלה הפעילה

בוחר טבלה
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יצירת משימה או פעילות מהודעה
לעתים קרובות תידרש לפעול בהתבסס על מידע שתקבל מאדם אחר בהודעת דואר אלקטרוני.
בין הפעולות להן אתה עשוי להידרש ,ייתכן שיהיה עליך להוסיף פריט לרשימת המשימות או
ללוח השנה.
בעזרת  Outlook 2010ניתן להוסיף משימה לרשימת המשימות מתוך הודעת דואר אלקטרוני
בקלות רבה .ב Outlook 2003 -ניתן היה לסמן הודעות בדגל להמשך טיפול ,לאתר הודעות
שסומנו בדגל בתיקיה על ידי מיון התיקיה לפי דגל ,או לאתר הודעות שסומנו בדגל בכל תיבת
הדואר על ידי הצגת תיקיית החיפוש להמשך טיפול .ב) Outlook 2010 -כמו בגרסת ,(2007
סימון הודעה בדגל בכל תיקיית דואר ,או סימון רשומת איש קשר בדגל ,יביא להוספת הפריט
לרשימת המטלות ,בה ניתן לצפות משורת המשימות לביצוע או מהמודול משימות.
ראה בנוסף למידע נוסף על שורת המשימות לביצוע ועל רשימת המשימות של שורת
המשימות לביצוע ,ראה "התאמה אישית של סביבת העבודה ב ”Outlook-בפרק .1

אף על פי שסימון הודעה בדגל היא דרך שימושית ליצירת משימה ,עליך להיות מודע למספר
מגבלות .סימון ההודעה בדגל לא יוצר משימה רגילה; הוא רק מוסיף את ההודעה לרשימת
המשימות .משום כך ,לא ניתן להקצות הודעה שסומנה בדגל למשתמש  Outlookאחר ,או
לעקוב אחר מצב המשימה .ניתן לסמן הודעה שסומנה בדגל כמשימה שהושלמה על ידי לחיצה
על הדגל בחלון ההודעה ,ברשימת ההודעות או ברשימת המשימות ,או על ידי בחירת ההודעה
ולחיצה על הלחצן 'המשך טיפול' בסרגל הכלים הרגיל :פעולה זו תסיר את ההודעה מרשימת
המשימות ותשנה את הדגל לסימן ביקורת .אולם ,החיסרון הגדול ביותר הוא שעליך לשמור את
ההודעה .ניתן להעביר את ההודעה בין תיקיות הדואר ,אבל מחיקתה תביא למחיקת המשימה.
טיפ משימות שנוצרו על ידי לחיצה על דגל ההודעה ,יופיעו ברשימת המשימות תחת תאריך
היעד המוגדר כברירת מחדל .לשינוי תאריך היעד המוגדר כברירת מחדל ,לחץ לחיצה ימנית
בעכבר על הדגל ,הצבע על המשך טיפול ולאחר מכן לחץ על קביעת לחיצה מהירה .בתיבת
הדו-שיח 'הגדרת לחיצה מהירה' ,לחץ על תאריך היעד אותו אתה רוצה להגדיר כברירת
מחדל )האפשרויות מוגבלות להיום ,מחר ,השבוע ,שבוע הבא ,ללא תאריך והושלמו( ,ולאחר
מכן לחץ אישור.
להגדרת תאריך יעד שונה מתאריך היעד המוגדר כברירת מחדל בזמן סימון ההודעה בדגל,
לחץ לחיצה ימנית בעכבר על הדגל ,ולאחר מכן לחץ על תאריך היעד :היום ,מחר ,השבוע,
שבוע הבא ,ללא תאריך ,או תאריך מותאם אישית )בו ניתן להגדיר תאריכי התחלה וסיום(.

בנוסף Outlook ,מציע שיטה נוחה ליצירת פריטי לוח שנה )פעילות ,אירוע או בקשה לפגישה(
מתוך הודעת דואר אלקטרוני; כל שעליך לעשות הוא לגרור את ההודעה ללחצן לוח שנה
שבחלונית הניווט .כאשר תשחרר את לחצן העכבר ,ייפתח חלון פעילות בו יופיע נושא ההודעה
כנושא הפעילות ,הטקסט שבגוף ההודעה יופיע בחלונית התוכן ,והקבצים המצורפים )אם יש(
פרק  :3קבלת הודעות דואר אלקטרוני
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יצורפו לפעילות .מועדי ההתחלה והסיום ייקבעו לחצי השעה הבאה שלאחר הזמן הנוכחי .ניתן
להפוך את הפעילות לאירוע או לפגישה באותו האופן בו אתה יוצר אירוע או פגישה במודול
לוח שנה .ניתן לשמור כל פריט מידע שהופיע בהודעה ,או את כל פריטי המידע שהופיעו
בהודעה ,בפריט לוח השנה ,כך שתהיה לך )ולמשתתפים האחרים ,כאשר אתה יוצר פגישה(
גישה נוחה למידע .לאחר שיצרת את פריט לוח השנה ,ניתן למחוק את ההודעה המקורית מתיבת
הדואר הנכנס.
ראה בנוסף למידע על יצירת פריטי לוח שנה של  Outlookוניהולם ,ראה פרק .5

בתרגיל זה תיצור משימה ופעילות מהודעת דואר אלקטרוני.
השתמש בהודעה תרגיל לוח הזמנים של היריד שיצרת בסעיף "יצירת הודעות דואר
אלקטרוני ושליחתן" בפרק  .2אם לא השלמת את התרגיל ,תוכל לעשות זאת כעת ,או
להשתמש בכל הודעה בתיבת הדואר הנכנס שלך לצורך תרגיל זה.
ודא שהצגת את תיבת הדואר הנכנס ) (Inboxשל  Outlookואת שורת המשימות לביצוע לפני
תחילת התרגיל.

 .1ברשימת ההודעות גלול להודעה ,ולחץ על הדגל השקוף בשוליים הימניים של
כותרת ההודעה .הדגל יהפוך אדום ,והמשימה תרגיל לוח הזמנים של היריד תופיע
תחת הכותרת היום ברשימת המשימות בשורת המשימות לביצוע.
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 .7בחלונית הניווט ,תחת התיקיה תיבת הדואר הנכנס ,לחץ על התיקיה תרגיל הודעות
תרגול .שתי ההודעות תופענה בתיקיה.

ודא שהעברת את ההודעות חזרה לתיבת הדואר הנכנס.

יצירת דף  OneNoteמהודעת דואר אלקטרוני
אם מערכת ההתקנה של  Office 2010שברשותך כוללת את  ,Microsoft OneNoteתוכל
לשלוח או לקשר פריטים שנוצרו ב ,Outlook-כמו הודעות דואר אלקטרוני ,רשומות אנשי קשר
והזמנות לפגישות ,אל מחברת ה OneNote-שלך.
לשליחת תוכן הודעת דואר אלקטרוני ל:OneNote-
 .1הצג את תיבת הדואר הנכנס ,ובחר את ההודעה ,או את ההודעות ,שברצונך לשלוח.
 .2בכרטיסיה בית בקבוצה הזזה לחץ על .OneNote
 OneNoteמתחיל לפעול ,ויוצר עמוד עבור כל הודעה שנבחרה במקטע הערות שלא
תויקו .כל עמוד מכיל את הטקסט המלא של ההודעה המקורית וקישור לקבצים מצורפים.
ניתן להעביר עמודים מהערות שלא תויקו למחברת על ידי גרירה או על ידי לחיצה ימנית
בעכבר על כרטיסיית העמוד ,ולאחר מכן ,לחיצה על העבר עמוד אל ,מקטע אחר ,ומקטע
המחברת הרצוי .ראה הרחבה בנספח  OneNoteבסוף הספר.

אחסון הודעות בארכיון
ככל שמצטברות הודעות בתיבת הדואר הנכנס ובתיקיות האחרות ,ייתכן שתצטרך לשקול דרכים
נוספות לאחסון ההודעות כדי לצמצם את שטח האחסון בו אתה משתמש .למשל ,ייתכן שתרצה
לאחסן בארכיון ) (Archiveהודעות שהתקבלו או שנשלחו לפני תאריך מסוים .אחסון הודעות
בקובץ הודעות נפרד בארכיון מסייע לך לשמור על הסדר והגודל של קובץ הנתונים הראשי
שלך ,ועם זאת ,מאפשר לך גישה מהירה להודעות שאוחסנו מתוך .Outlook
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כברירת מחדל ,ההודעות בכל התיקיות יאוחסנו בארכיון באופן אוטומטי במרווחי זמן קבועים
ובמיקום שנקבע על ידי מערכת ההפעלה  -בדרך כלל לקובץ נתונים בארכיון הזמין מחלונית
הניווט .ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל של הארכיון האוטומטי ) ,(AutoArchiveכמו
תדירות האחסון בארכיון ומיקום האחסון בארכיון ,ולהגדיר הגדרות אחסון מיוחדות עבור
תיקיות בודדות.
אם אתה עובד ברשת של שרת  ,Exchangeאפשרויות האחסון בארכיון העומדות לרשותך
עשויות להיות מוגבלות על ידי מדיניות השמירה שהוגדרה על ידי מנהל הרשת .למשל ,ייתכן
שהמדיניות הנהוגה במקום עבודתך מאפשרת שמירת פריטים למספר מסוים של ימים בלבד.
בתרגיל זה תלמד להגדיר את אפשרויות ברירת המחדל של הארכיון האוטומטי ,לאחסן תיקיה
בארכיון באופן ידני ,ולהגדיר את אפשרויות האחסון בארכיון עבור תיקיה בודדת.
ודא שהפעלת את  Outlookושהצגת את תיבת הדואר הנכנס לפני תחילת התרגיל.

 .1בכרטיסיה קובץ לחץ אפשרויות .תיבת הדו-שיח אפשרויות  Outlookתיפתח.
 .2בתיבת הדו-שיח בחר בכרטיסיה מתקדם.

 .3תחת ארכיון אוטומטי ,לחץ הגדרות עבור ארכיון אוטומטי .תיבת הדו-שיח ארכיון
אוטומטי תיפתח.

פרק  :4ניהול תיבת הדואר הנכנס
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 .4עיין בהגדרות הארכיון האוטומטי  -שים לב במיוחד לתדירות התחלת תהליך האחסון
בארכיון ,לגיל שבו פריטים יאוחסנו בארכיון ,ולמיקום המצוין בתיבה העבר פריטים
ישנים אל ).(Move old items to
אם תיבת הסימון הצג הודעה לפני הפעלת ארכיון אוטומטי מסומנת Outlook ,יבקש
אישור בכל פעם שתהליך האחסון בארכיון האוטומטי יופעל.
שים לב שבאפשרותך למחוק לצמיתות פריטים ישנים .אם תערוך שינויים בהגדרות
הארכיון האוטומטי ,או אם ברצונך לתקן את ההגדרות בכל התיקיות ,תוכל להחיל את
השינויים על כל התיקיות בתיבת הדואר על ידי לחיצה על הלחצן החל הגדרות אלה על
כל התיקיות כעת.
 .5אם ברצונך לערוך שינויים בהגדרות הארכיון האוטומטי ,עשה זאת ,ולאחר מכן לחץ
אישור בכל אחת מתיבות הדו-שיח הפתוחות .אם אין ברצונך לערוך שינויים ,לחץ ביטול
בכל אחת מתיבות הדו-שיח.
 .6כאשר תיבת הדואר הנכנס פעילה ,בכרטיסיה קובץ בקבוצה מאפיינים לחץ על הגדרות
ארכיון אוטומטי.
 .7תיבת הדו-שיח מאפייני תיבת דואר נכנס תיפתח בכרטיסיה ארכיון אוטומטי.
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זמין בתצוגת חודשים .בלחיצה על החץ מתחת לחודש תוכל לבחור האם להציג את
הפעילויות בחודש זה בפירוט מועט ,פירוט בינוני או פירוט רב .ניתן להציג חודש אחר
על ידי גלילת חלונית לוח השנה או לחיצה על החודש הרצוי בנווט התאריכים.
 .6בתצוגת חודש לחץ על אחת מתוויות השבוע המופיעות בקצה השמאלי של החלונית לוח
שנה .השבוע הנבחר יוצג בתצוגת השבועות האחרונה שבחרת )שבוע עבודה או שבוע
מלא( .אין אפשרות לבחור רמת פירוט בתצוגת ימים או שבועות;  Outlookיציג את כל
פריטי לוח השנה.
 .7משמאל לטווח התאריכים בכותרת לוח השנה ,לחץ על קדימה .לוח השנה יתקדם
בשבוע אחד.
 .8לחץ על אחת מתוויות היום המופיעות בכותרת לוח השנה .היום הנבחר יוצג בתצוגת ימים.
 .9בכרטיסיה בית בקבוצה סידור ,לחץ היום כדי לחזור לתצוגת ברירת המחדל.

עבודה בחלונות פריטי לוח השנה
בספר זה החלון בו אתה יוצר פעילות או מגיב עליה ,יכונה חלון פעילות ) Appointment
 ;(Windowהחלון בו אתה יוצר פגישה או מגיב עליה ,יכונה חלון פגישה );(Meeting Window
והחלון בו אתה יוצר אירוע או מגיב עליו יכונה חלון אירוע ) ;(Event Windowבאופן קולקטיבי,
יכונו חלונות אלה חלונות פריטי לוח שנה ) .(Calendar Item Windowבדומה לחלון איש קשר
ולחלון הודעה ,חלונות פריטי לוח השנה מכילים פקודות משלהם ,המסודרות על רצועת הכלים
החדשה של  Officeולא בתפריטים ובסרגלי כלים.

בתרגיל זה תלמד להכיר את הרכיבים השונים של חלון פריט לוח השנה ,אשר נבדלים
מהרכיבים של חלון איש קשר ומהרכיבים של חלון הודעה שנידונו בפרקים הקודמים .בנוסף,
תלמד על הסוגים השונים של פריטי לוח שנה.
ודא כי הפעלת את  Outlookלפני תחילת התרגיל.

 .1בחלונית הניווט לחץ על לוח שנה כדי להציג את המודול לוח שנה.

פרק  :5ניהול לוח שנה ,פעילויות ,אירועים ופגישות
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 .2בקבוצה חדש שבכרטיסיה בית לחץ על פעילות חדשה ).(New Appointment
כעת ייפתח חלון ללא שם.
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חשוב בהתאם לרזולוציית המסך ולגודל חלון הפעילות שייפתח ,ייתכן שתראה יותר או פחות
לחצנים בכל קבוצה ,או שהלחצנים יוצגו על ידי סמלים גדולים או קטנים מאלו המופיעים בספר
זה .שנה את גודל חלון הפעילות כדי לעמוד על ההשפעה שלו על תצוגת רצועת הכלים.

 .3בחר בכרטיסיה קובץ .פקודות הנוגעות לניהול פעילויות )כמו שמירה ,הדפסה והגדרות(
זמינות מכרטיסיה זו.

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

 .4פקודות החלון הפעילות מסודרות בקבוצות בארבע כרטיסיות:
•

פעילות

•

הוספה

•

עיצוב טקסט

•

סקירה

טיפ כרטיסיות וקבוצות נוספות לאלו שתוארו לעיל עשויות גם הן להופיע על רצועת הכלים,
בהתאם לתוכנות המותקנות על המחשב .למשל ,אם היישום  Microsoft OneNoteמותקן על
המחשב ,יופיעו אפשרויות הקשורות ל.OneNote-

פרק  :5ניהול לוח שנה ,פעילויות ,אירועים ופגישות
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הכרטיסיה פעילות פעילה כברירת מחדל .לחצנים המייצגים פקודות הנוגעות ליצירת
פעילויות מסודרים בכרטיסיה זו בשש קבוצות:
•

פעולות

•

הצגה

•

משתתפים

•

אפשרויות

•

תגיות

•

שינוי גודל תצוגה

ניתן ליצור פעילות פשוטה באמצעות השימוש בפקודות שבכרטיסיה זו בלבד.

 .5בחר בכרטיסיה הוספה.

לחצנים המייצגים פקודות הנוגעות לפריטים שניתן להוסיף מסודרים בכרטיסיה זו בשש
קבוצות:
•

כלול

•

טבלאות

•

איורים

•

קישורים

•

טקסט

•

סימנים

 .6בחר בכרטיסיה עיצוב טקסט ).(Format text

לחצנים המייצגים פקודות הנוגעות לתצוגת תוכן ההודעה מסודרים בכרטיסיה זו בחמש
קבוצות:
•
128
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