Microsoft Outlook alkalmazás beállítása
az ELTE Office 365-ös levelezésre
Telefonokon és táblagépeken
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A program letöltése
A programot a gyári alkalmazásboltban Microsoft Outlook néven lehet letölteni, vagy elérhető az
alábbi hivatkozásokra kattintva is:

Android-os eszközökre
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook&hl=hu

iOS-es (Apple) eszközökre
https://itunes.apple.com/hu/app/id951937596

A program beállítása
Indítsa el a programot az (

) ikonra bökve, majd érintse meg az [Első lépések] gombot (1. ábra).

1. ábra

2. ábra

Vegye ki a pipát az összes fiók mögül, és kattintson az alsó [KIHAGYÁS] gombra (2. ábra)
Írja be az e-mail címét az [E-mail-cím] mezőbe, és érintse meg a [FOLYTATÁS] gombot. (3. ábra)

3. ábra

4. ábra

Amennyiben a program nem tudja automatikusan azonosítani a fiókját, a megjelenő
választóképernyőn érintse meg az [Office 365] gombot (4. ábra)

Írja be az IIG azonosítóhoz tartozó jelszavát (Caesar jelszó, DÖR jelszó, ELTE WiFi-hez használt jelszó) a
[Jelszó] mezőbe, majd érintse meg a [Bejelentkezés] gombot. Sikeres bejelentkezés esetén a program
a jelszót eltárolja és a későbbiekben nem kell már beírni (5. ábra)

6. ábra

5. ábra

Várjon, amíg a program a fiókot beállítja (6. ábra), majd a további fiók beállításának ablakában érintse
meg a bal oldali [KIHAGYÁS] gombot (7. ábra)

7. ábra

8. ábra

Az Üdvözlő képernyőt a bal oldali [KIHAGYÁS] gombra kattintva lépheti át. (8. ábra)
A fiók sikeres beállítást a levéllista megjelenése jelzi (9. ábra)

9. ábra

Szűrt nézet és beszélgetések mód kikapcsolása
A hagyományos levélnézethez javasolt a Szűrt nézet üzemmód kikapcsolása. A Levelek képernyő bal
felső sarkában érintse meg az ( ) ikont, majd a bal alsó sarokban a ( ) ikont (10-11. ábrák)

10. ábra

11. ábra

Görgessen a Beállítások képernyőn addig, amíg a Szűrt levelek sor nem látszik és kapcsolja ki a funkciót
a csúszka megérintésével (12-13. ábrák)

12. ábra

13. ábra

Amennyiben a levelek tárgy szerinti beszélgetésekbe rendezését is szeretné kikapcsolni, a
Rendezés beszélgetések szerint mögötti csúszkát is érintse meg (14. ábra)

14. ábra

15. ábra

Lépjen vissza a Levelek képernyőre a bal felső sarokban látható nyíl megérintésével (15. ábra)
Várja meg, míg a program a leveleket az új beállításoknak megfelelően újra betölti.

