Bruke kalenderen til møteinnkalling
Det er ofte vanskelig å finne et møtetidspunkt som passer alle i en gruppe. Men bruker man Outlookkalenderen, går dette greit når møtedeltakerne er fra UiO.
I stedet for å lage en vanlig e-post, åpner man en «Appointment»:

En får da noe som likner en e-post til å fylle ut, og man fyller ut e-postadressene til møtedeltakerne
på vanlig måte:
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Velger man da Scheduling Assistant (rød sirkel i bildet ovenfor), får man se når deltakerne er
tilgjengelige:

Hver av deltakernes kalendre ligger da vannrett bortover, med en oppsummering øverst. Blått betyr
opptatt, lilla betyr bortreist, stripete betyr mulig avtale. Dette reflekterer det hver enkelt har merket
av i sin kalender – se forrige utgave.
Noen har valgt å vise frem hva de gjør, mens andre bare viser frem om de er opptatt, etc.
Dette er en travel gruppe, men det er iallfall en åpning 30. januar kl 9.30 – om alle har brukt
kalenderne sine. Å foreslå dette tidspunktet gir iallfall en mulighet for suksess.
Senere vil jeg vise hvordan man fullfører møteinnkallingen med enkle grep.
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Få multifunksjonsskriverne til å stifte etc. for deg
Kjapp tilgang til programmer
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Tastekommandoer i PowerPoint
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Outlook-kalenderen
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