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Manual demo lectie curs Curs Outlook 2010 

 

Capitolul 2: Reguli de gestionare a mesajelor 

 
Gestionarea E-mail-urilor folosind reguli (partea II) 
 

Preambul 
Regulile pot fi create şi pentru mesajele ce conţin un anumit cuvânt în cadrul câmpului Subject. 

Vom dori ca mesajele ce au în subiect cuvântul "Important" să fie mutate în folderul Importante. 

Această regulă va fi valabilă şi pentru mesajele ce vor veni de acum înainte. 

 

Pasul 1  

Apasă pe butonul Rules(1). 
Selectează opţiunea indicată(2). 

Apasă pe butonul New Rule(3). 
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Pasul 2 
Pentru a muta doar mesajele care conţin un anumit cuvânt în câmpul Subject, selectează a 2-a opţiune (1). 

Apasă pe butonul Next(2). 

Execută un click pe indicaţia specific words(3). 
După ce s-a scris cuvântul dorit, apasă pe butonul Add (4). 

Apasă pe butonul OK(5). 
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Pasul 3 

Execută un click pe indicaţia specified(1). 
Apasă pe butonul New(2). 

După ce s-a pus numele dorit noului dosar, apasa pe butonul OK(3). 

Apasă pe butonul OK(4). 
Apasă pe butonul Next(5). 

Debifează opţiunea care opreşte rularea altor reguli(6). 
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Pasul 4 

Apasă pe butonul Next(1). 

Apasă pe butonul Next(2). 
După ce s-a pus numele dorit pentru această regulă, vom bifa opţiunea care permite rularea regulii pentru mesajele din Inbox.  

Bifează opţiunea indicată (3). 

Apasă pe butonul Finish(4). 
Apasă pe butonul OK(5). 

Toate mesajele care conţineau cuvântul Important în subiect, au fost mutate în noul dosar.  

Selectează dosarul Importante (6). 

Acum toate mesajele existente au fost mutate în folderul special creat, dar la fel se va proceda şi în cazul în care va veni un nou mesaj care va 
conţine cuvântul "Important" în subiect (7). 
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