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Det der er skrevet med kursiv er fremgangsmåden i Outlook. 
 
Filer – indstillinger (øverst i venstre hjørne) 

1. Mail - fjern pop-up - (for at minimere afbrydelser) 
o Filer – Indstillinger - Mail – Modtagelse af meddelelse  

• Fjern alle 4 flueben under ”Når der modtages nye meddelelser”  
 

2. Kalender – fjern påmindelse som standard - (du kan stadig sætte påmindelser efter behov) 
o Filer – Indstillinger – Kalender – Kalenderindstillinger  

• Fjern fluebenet ved Standardpåmindelse  

 
3. Opgaver - fjern påmindelse som standard (du kan stadig sætte påmindelser efter behov) 

o Filer – Indstillinger – Opgaver - Opgaveindstillinger 

• Fjern fluebenet i ”Angiv påmindelser til opgaver med forfaldsdato” – OK  
 

4. Søgning - sæt søgning op til at søge i alle mapper– (fordi indbakken holdes tom) 
o Filer – Indstillinger – Søg – Resultater – Medtag kun resultater fra: 

• Vælg nummer 2 - Aktuel mappe. Den aktuelle postkasse, når der søges fra indbakken 
 

5. Kalender – start Outlook på kalendersiden (for at starte med at få et overblik) 
o Filer – Indstillinger – Avanceret  - Start og afslut Outlook 

• ”Start Outlook i denne mappe” – Gennemse og vælg kalender  
 

Kalender 
6. Sæt kalender op til at vise opgaver nederst og fjern visning i højre side – (for at have et 

samlet overblik over kalender og opgaver) 
o Stå i Kalender og vælg fanen Vis øverst oppe.  

• Klik på ”Uge” eller ”Arbejdsuge”  

• Klik på ”Liste over daglige opgaver” vælg ”Normal ” 

• Klik på Opgavepanel – vælg Deaktiveret  
 

7. Tilføj kalender for Danmark og evt. øvrige lande du arbejder med 
o Filer – indstillinger – Kalender - Kalenderindstillinger – Tilføj helligdage  

• Vælg Danmark og evt. andre lande du samarbejder med 
 

Indbakken 
8. Få et effektivt overblik over din indbakke og hjælp dig selv med at undgå at 

skimme/læse de samme e-mails flere gange 
o Stå i Indbakken og vælg fanen Vis øverst oppe  

• Klik på ”Opgavepanel” – Deaktiveret 
• Klik på ”Læserude” – Deaktiveret 
• Klik på ”Visning af meddelelse”- Slået fra – Alle postkasser 

• Klik på ”Skift visning” – Sæt flueben i Indbakken og ”Anvend visning på alle 
undermapper” (alle mapper er nu uden læserude og har samme felter som 
indbakken) 


