
SMART BRUK AV OUTLOOK 
Ta kontroll over egen arbeidsdag! Prioriter riktig for å oppnå bedre resultater med mindre stress 

TO TIMERS LYNKURS MED EGEN PC/OUTLOOK 

Du har kanskje brukt Outlook i årevis, men føler at du ikke 

utnytter mulighetene der godt nok. I løpet av denne tiden har 

mengden epost økt veldig og det er vanskelig å holde tritt. 

Problemet er ikke å kunne Outlooks basisfunksjoner, men å 

finne ut hvordan du kan bruke mulighetene til å jobbe 

smartere, ha god kontroll på eposten og gjøre de riktige 

prioriteringene i hverdagen.  

Spar mye tid og få bedre oversikt ved å la Outlook sortere og 
prioritere eposten automatisk 

Leter du hele tiden i Innboksen for å finne neste epost du må prioritere 

risikerer du å ende med en lang usortert oppgaveliste som blir veldig 

uoversiktlig og tar mye tid. Du blir egentlig aldri ferdig. La Outlook sortere og 

prioritere eposten for deg automatisk. Dette gjør også epostbehandling på 

telefon mye enklere. 

Prioriter epost i forhold til viktighet og tidsfrister 

For de fleste er 30-70% av epostene egentlig oppgaver og bør behandles som 

dette. Lær den enkleste og raskeste måten å prioritere dem på og oppnå 

stålkontroll på alle epost-oppgaver. Du kommer aldri til å overse en tidsfrist 

igjen. 

Skaff deg oversikt over din totale arbeidsbelastning med unik 
Outlook-funksjon 

Arbeidsuken består av både møter og oppgaver. Møtene har vi god oversikt 

over, men hva med oppgavene vi må gjøre mellom møtene? Manglende 

oversikt over dette fører ofte til kveldsarbeid og at man tar på seg for mye. 

Planlegg egne aktiviteter i Outlook for å nå dine mål 

Alle oppgaver kommer ikke inn via epost. De oppgavene er jo vanligvis 

oppgaver for andre. Bruk samme prioriterings-system på egne oppgaver du 

må gjøre for å oppnå gode resultater i ditt arbeid. 

Ta kontroll over din neste uke, ellers gjør andre det 

Ved å lage en ukeplan der du har både møter og andre aktiviteter øker 

muligheten for å få gjennomført dine viktigste aktiviteter. Uten plan er det 

for lett å bli drevet av det som kommer inn i Innboksen. 

Forenkle organisering av eposten. Du finner alt med søk! 

Mange har opparbeidet et anselig mappesystem over år. Det er i mange 

tilfelle overflødig med dagens søkemuligheter og tar unødvendig mye tid å 

bruke. Lær hvordan du finne hvilken som helt epost på under 10 sekunder 

uansett hvilken mappe den ligger i. 

DETTE SIER 
DELTAKERNE 

Nå kan jeg "Luke ut" mye post 

og dermed få bedre oversikt, 

tid og ressurser til de 

oppgavene som er viktige. I 

mindre grad "styrt av mail". 

Kurset med SmartEndring ble 

som å rydde i skuffen og 

skapet. Lettere å søke seg 

frem til riktig e-post, spart tid 

ved å slippe å lete og 

effektiviteten bedret ved at vi 

svarer på viktig e-post først. 

Jeg sparer 20 min hver dag 

etter dette! 
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