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ູ້ ນກ່
ູ້ ຽວກັບ Outlook Web App (OWA)
1. ຄວາມຮເູ້ ບອງຕ

ູ້ ງານງ່ າຍ ແລະ ສະດວກ
OWA ແມ່ ນ MS Exchange 2013 webmail, ມີໜາູ້ interface ທີ່ເຂາໃຊູ້

ັ ຜທ
ູ້ ່ ບ
ີ ່ ມີຄວາມຮ ໃູ້ ນການໃຊູ້ອ ີເມວກ່ ສາມາດໃຊູ້ງານໄດູ້ສ ະດວກ, MS Exchange 2013
ສະບາຍ,ສ າຫ ບ
ູ້ ກບ
ັ ທຸກໆ ເວບບາວເຊີ.
webmail ເຂາໄດູ້

ູ້
ີ ໋ ອກອິນເຂາລະບ
2. ວິທລ
ບ Outlook Web App (OWA)
ູ້ ງລະບບອີເມວຂອງເຮາເອງໂດຍໃຊູ້ OWA app 2013 ຄ ເຮາຕູ້ອງເປີ ດເວບບາວເຊີ ຕວຢ່າງ:
ການເຂາເຖິ

Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox …ໃນທີ່ຢ່ https://email.moes.edu.la
1.

ູ້ ່ ລະບບອີເມວໃຫູ້ພມ
ິ ຊ່
ໃນໜູ້າລ໋ ອກອິນເຂາສ

(username)

ແລະ

ລະຫັດຜ່ານຂອງເຮາ

(Password).
2.

ູ້ ດ Enter ໃນແປູ້ນຄີບອດ ຫ ກດປຸ່ ມ sign in .
ຫງັ ຈາກນັນກ

ູ້
ູ້ າອິດ, ລະບບຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ເຮາປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໃໝ່
ໝາຍເຫດ: ຖູ້າຫາກວ່າເຮາລ໋ ອກອິນເຂາລະບ
ບເປັ ນຄັງທ
ູ້
່ ງລຸ່ ມນີ:ູ້
ໂດຍຄານຶງເຖິງຂັນຕອນດັ
3.

ັ ຂອງເຮາໃສ່.
ພິມລະຫັດຜ່ານປະຈຸບນ
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4.

ພິມລະຫັດໃໝ່ຂອງເຮາໃສ່ ແລະ ຢນຢັ ນລະຫັດຜ່ານໃສ່ (ໃນການຕ່ ມລະຫັດຜ່ານໃສ່ເຮາຕູ້ອງເປັ ນໄປ
ູ້ ານດຄ: ຕູ້ອງເປັ ນໂຕພິມໃຫຍ່ -ຕວພິມນ ູ້ອຍ, ຕວເລກ ແລະ ສັນຍາລັກພິເສດປນກັນ, ລະຫັດ
ຕາມຂກ
ູ້
ຕ ູ້ອງມີຄວາມຍາວຂອງຕວອັກສອນ , ຕວເລກ, ສັນຍາລັກພິເສດ 8 ຕວຂນໄປ
).

5.

ກດປຸ່ ມ submit ຫ ວ່າກດ Enter ຢ່ ຄີບອດ.

6.

ູ້ ດປຸ່ ມ Ok ແລູ້ວ ລ໋ ອກອິນເຂາລະບ
ູ້
ູ້
ລະຫັດຜ່ານຂອງເຮາໄດູ້ຖກປ່ຽນສາເລັດແລູ້ວ ຫງັ ຈາກນັນກ
ບອີກຄັງ.
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7.

ູ້ ່ ລະບບອີເມວໃຫູ້ພມ
ິ ຊ່
ໃນໜູ້າລ໋ ອກອິນເຂາສ

(username)

(Password).
8.

ູ້ ດ Enter ໃນແປູ້ນຄີບອດ ຫ ກດປຸ່ ມ sign in
ຫງັ ຈາກນັນກ

ສິ່ງທີ່ສາຄັນ:
4

ແລະ

ລະຫັດຜ່ານໃໝ່ຂອງເຮາໃສ່





ກວດສອບໃຫູ້ແນ່ ໃຈວ່າບ່ ມີໃຜເຫັນເຮາພິມລາຍຊ່ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງເຮາ.
ູ້
ຢ່າແລກປ່ຽນຊ່ ຜໃູ້ ຊູ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານເຂາລະບ
ບອີເມວຂອງເຮາກັບໃຜ.

ຢ່າເລອກຕວເລອກທີ່ອານຸຍາດໃຫູ້ເຮາບັນທຶກຊ່ ຜໃູ້ ຊູ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງເຮາຍກເວັນ ູ້ແຕ່ ກລະນີທ່ ີ
ູ້
ຄອມພີວເຕີມແີ ຕ່ເຮາໃຊູ້ສະເພາະຄນດຽວເທ່ ານັນ.

ູ້
ເມ່ ອເຂາລະບ
ບອີເມວສາເລັດກ່ ຈະເຫັນໜູ້າຕາຂອງລະບບອີເມວກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາດັ່ງນີ:ູ້

ູ້
3. ຄຸ ນສມບັດພນຖານຂອງ
Outlook Web App (OWA)
3.1 ໜູ້າຕ່ າງຂອງ Outlook Web App (OWA)

ຮບຂູ້າງລຸ່ ມສະແດງໃຫູ້ເຫັນອງປະກອບໜູ້າຕ່ າງຂອງລະບບອີເມວດັ່ງນີ:ູ້



ູ້
່ ຫ ສູ້າງເມວໃໝ່ເພ່ ອສ່ ງໄປຍັງອີເມວອ່ ນໆ.
A: New Mail ແມ່ ນປຸ່ ມທີ່ໃຊູ້ໄວູ້ສາູ້ ງຂຄວາມໃໝ

ູ້
B: Folder List ໃນສ່ວນນີສະແດງໃຫູ້
ເຫັນແຟູ້ມໃນກ່ ອງຈດໝາຍ (Mailbox) ເຊັ່ນ: favorite

ແລະ ແຟູ້ມຂອງເຮາເອງ.ຖູ້າຫາກຕູ້ອງການຂະຫຍາຍ ຫ ຍຸ ບໂຟນເດີໃຫູ້ກດທີ່ສັນຍາລັກຮບສາມຫ່ ຽມ.
ູ້ າຍມໃຫູ້ກດທີ່ສັນຍາລັກ >> ຫ <<.
ຖູ້າຫາກຕູ້ອງການສະແດງ ຫ ເຊ່ ອງໜູ້າຕ່ າງທາງເທິງເບອງຊູ້


ູ້
ູ້
ູ້ ່ ງ, ຫວຂ,ູ້
C : Message List ລາຍການຂຄວາມ
ແຕ່ ລະຂຄວາມໃນໂຟນເດີ
ສະແດງໃຫູ້ເຫັນຊ່ ຜສ
ູ້
ູ້
ຫວເລ່ ອງ ແລະ ບັນທັດທາອິດຂອງຂຄວາມ,
ຂຄວາມຈະຖ
ກຈັດກຸ່ ມເປັ ນບດສນທະນາ




່ ສະແດງການສນທະນາທີ່ເຮາໄດູ້ເລອກ.
ູ້
D : Reading Pane ໜູ້າຕ່າງຂອງຂຄວາມທີ

່ ນີອາດຈະເປັ
ູ້
ູ້
ູ້ ່ ງ,ຜຮ
ູ້ ບ
ັ ,ເນອູ້
E : Instant Search Box ພິມສິ່ງທີ່ຕູ້ອງການເພ່ ອຈະຄນຫາໃນທີ
ນຊ່ ຜສ

ູ້ ທາງຊ່ອງບ່ອນຄນຫາເພ
່ ອຄນຫາຂ
່ ເຮາຍັງບ່ ໄດູ້ອ່ານ, ນອກຈາກປຸ່ ມ
ູ້
ູ້
ູ້
ູ້
ຄວາມທີ
ໃນຂຄວາມ
ຫ ຫວເລອງ
ູ້
ູ້
ຄນຫາແລູ້
ວຍັງມີໂຕທີ່ສະແດງຂຄວາມທັ
ງໝດທີ່ເຮາກາລັງເບິ່ງຢ່ .
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່ ນໆໃນການສນທະນາໄດູ້ໂດຍໃຊູ້
ູ້
F : Action Bar ເຮາສາມາດຕອບກັບຂຄວາມອ

REPLY ,

ູ້
ູ້
ູ້ ງການເຮັດວຽກຕ່ າງໆໄດູ້ໂດຍ
REPLY ALL ຫ FORWARD ເນອໃນຂ
ຄວາມ
ເຮາສາມາດເຂາເຖິ
ູ້ ອ.
ູ້
ູ້
ໃຊູ້ເມນຈັດໝວດໝ່ ຫ ເຮັດເຄ່ ອໝາຍວ່າເປັ ນຂຄວາມຂີ
ເຫຍ


ູ້ ່ ທີ່ປະກອບດູ້ວຍທາງລັດຂອງ Outlook Web App
G : Main Toolbar ແທບເຄ່ ອງມີຕນຕ

ູ້
່
3.2 ກວດສອບຂຄວາມໃໝ

ູ້
ໃນການກວດສອບຂຄວາມໃຫມ່
,

ໃຫູ້ຄລິກໃສ່

Inbox,

ູ້ າຍເຮາສາມາດກດ
ູ້ ່ ທາງເບອງຊູ້
ຕັງຢ

keyboard ຫ ຄລິກໃສ່ປຸ່ ມ Refresh ໃນແຖບເຄ່ ອງມຂອງເຮາ.
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F5

ຢ່

ູ້
3.3 ຕອບກັບ ແລະ ສ່ ງຕ່ ຂຄວາມ
(Email reply, reply all and forward)
ູ້
ໃນການຕອບກັບ ແລະ ສ່ ງຕ່ ຂຄວາມ
1.
2.
3.
4.

ູ້
ໃນໜູ້າຕ່າງຂອງຂຄວາມໃຫູ້
ຄຣິກໃສ່ຕວເລອກທີ່ເຮາຕູ້ອງການ reply, reply all and forward
ູ້ ຮ
ູ້ ບ
ັ ຕ່ ມຖູ້າຫາກວ່າຕູ້ອງການ
ເພີມຜ
ູ້
ູ້
ໃສ່ເນອໃນຂ
ຄວາມຂອງເຮ
າ
ເມ່ ອເຮາສາເລັດທຸກຢ່າງແລູ້ວໃຫູ້ກດປຸ່ ມສ່ ງ
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ູ້ າອິດ
ການຕອບກັບອີເມວໄປຫາບຸ ກຄນທີ່ສ່ ງໃຫູ້ເຮາຄັງທ
ການຕອບກັບອີເມວໄປຫາບຸ ກຄນທີ່ສ່ ງທາອິດລວມເຖິງບຸ ກຄນອ່ ນທີ່ລວມຢ່ ໃນ
ູ້
ູ້
ຂຄວາມອີ
ເມວຕນສະບັ
ບ

ສ່ ງຕ່ ອີເມວໄປຍັງບຸ ກຄນ ຫ ກຸ່ ມ

ູ້
3.4 ການສ່ ງຂຄວາມອີ
ເມວ
ູ້ າຍທາງເທິງຂອງໜູ້າຈ, ເລອກ New Mail
1. ໃນແຈເບອງຊູ້

ູ້
ູ້ າຈະເຫັນໜູ້າຈຢ່ ເບອງຂວາມ
2. ຈາກນັນເຮ
.

.

ູ້ ນລາຍຊ່ ຕິດຕ່ ທີ່ຕູ້ອງການດູ້ວຍຕນເອງ ຫ ກດທີ່ໝາຍບວກ + ທີ່ຢ່ ດູ້ານຂວາມ
3. ໃນຊ່ອງ To ແມ່ ນໃຫູ້ປອ
ເພ່ ອເປີ ດລາຍຊ່ ຕິດຕ່ ເລອກລາຍຊ່ ທີ່ເຮາຕູ້ອງການສ່ ງ ແລູ້ວຄຣິກ OK .

ູ້ ນຫວເລ່ ອງທີ່ເໝາະສມ.
4. ໃນຊ່ອງຂອງ Subject ໃຫູ້ປອ

ູ້
່ ຕູ້ອງການສ່ ງ.
ູ້
ູ້
ິ ຂຄວາມ
5. ໃນຊ່ອງຂຄວາມໃຫູ້
ພມ
ແລະ ເນອຫາທີ
6. ຄຣິກທີ່ປຸ່ ມ ສ່ ງ (Send)

.
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ູ້
3.5 ທາງເລອກພິເສດສາລັບຂຄວາມ

ສາລັບເມນຕວເລອກອ່ ນໆໃຫູ້ກດທີ່ເມນຕວເລອກຂະຫຍາຍ
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ູ້
Outlook Web App ຈະບັນທຶກຂຄວາມຂອງເຮ
າໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນຂະນະທີ່ເຮາ
ພິມຢ່ ແຕ່ເຮາສາມາດເລອກຕວເລອກນີ ູ້ ເພ່ ອບັງຄັບໄດູ້ຕະຫອດເວລາ.

Save
Show bcc
Show from
Set
importance
Insert
signature
Switch to
plain

ູ້ ບ
ັ ໃນຂະນະທີ່ເຊ່ ອງຊ່ ຜຮ
ູ້ ບ
ັ
ເຮາສາມາດໃຊູ້ bcc (blind carbon copy) ເພ່ ອເພີ່ມຜຮ
ຄນອ່ ນ.
ູ້ ່ ອປ່ຽນຈາກ
ິ ສ່ ງຈາກທີ່ຢ່ ຫາຍກວ່າໜ່ ງບ່ອນເຮາສາມາດໃຊູ້ເມນນີເພ
ຖູ້າຫາກວ່າເຮາມີສດ
ທີ່ຢ່ ທີ່ເຮາພິມໄດູ້
ູ້ ່ ອການດຂຄວາມສ
ູ້
ີ ບ
ີ ູ້ ່ ໄດູ້ປ່ຽນແປງວິທກ
ີ ານຈັດການຂອງ
ນາໃຊູ້ເມນນີເພ
າຄັນ, ວິທນ
ູ້
ູ້ ບ
ັ ຮວູ້ ່ າຂຄວາມມີ
Outlook ແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫູ້ຜຮ
ຄວາມສາຄັນຫາຍ ຫ ໜູ້ອຍ

ູ້
ູ້ ່ າເມວ, ແຕ່ ບ່ ໄດູ້ການດຄ່າທີ່ຈະເພີມໂດຍ
ຖູ້າຫາກວ່າເຮາໄດູ້ສາູ້ ງລາຍເຊັນໃນການຕັງຄ
ູ້
ູ້
ອັດຕະໂນມັດກັບຂຄວາມຂອງເຮ
າ, ເຮາສາມາດເພີມໄດູ້
ໂດຍການກດທີ່ເມນນີ ູ້

ູ້
HTML text ສາມາດຈັດແບບຂຄວາມເປັ
ນຕວໜາ, ຂີດກ ູ້ອງຕວອັກສອນ ແລະ ອ່ ນໆ,
ູ້
ູ້
ຫາກເລອກ HTML text ຈະເຫັນແຖບເຄ່ ອງມການແກ ູ້ໄຂຢ່ ເທີງເນອໃນຂ
ຄວາມ.
ໃຫູ້

text/switch to

ູ້ ຢ່າງ
ູ້ ບ
ັ ອີເມວຂອງເຮາອາດຈະໃຊູ້ອຸປະກອນທີ່ບ່ ສາມາດສະແດງສັນຍາລັກນັນໄດູ້
ຮວູ້ ່ າຜຮ

HTML

ຖກຕູ້ອງ.

3.6 ການແນບໄຟຣ໌
1. ກດທີ່ປຸ່ ມ INSERT

2. ເລອກລາຍການໃດລາຍການໜຶ່ງຕ່ ໄປນີ:ູ້

Attachment & Picture ບ່ ວ່າເຮາຈະເລອກຕວເລອກໃດກຕາມບ່ ວ່າແນບໄຟຣ໌ ຫ ຮບພາບ ກ່
ີ ຽວກັນ
ເປັ ນໄປຕາມວິທດ

ກ. ຄຣິກທີ່ແນບໄຟຣ໌ ຫ ຮບພາບ

ຂ. ເຮາຈະເຫັນໜູ້າຈຄຮບທາງລຸ່ ມ

ູ້ ນຫາໄຟຣ໌
ູ້
ູ້ ດທີ່ Open
ຄ. ຈາກນັນຄ
ຫ ຮບທີ່ເຮາຕູ້ອງການແນບໄປກັບອີເມວ, ຈາກນັນກ
ງ. ກວດເບິ່ງວ່າໄຟຣ໌ ຫ ຮບແມ່ ນແນບໄປກັບອີເມວຂອງເຮາແລູ້ວ
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ູ້ າຈະເພີມລາຍເຊັ
ູ້
Signature: ເມ່ ອກດປຸ່ ມນີເຮ
ນທີ່ທູ້າຍອີເມວຂອງເຮາ.
ີ
3.7 ການເປີ ດ ແລະ ການບັນທຶກໄຟຣ໌ທ່ ແນບມາ

ັ ອີເມວພູ້ອມກັບໄຟຣ໌ທ່ ແນບມາ
ີ
ເມ່ ອເຮາໄດູ້ຮບ
ເຮາອາດຈະຕູ້ອງເປີ ດ ຫ ບັນທຶກໄຟຣ໌ລງໃນຮາດໄດຣ໌

ຂອງເຮາໃນການເປີ ດ ຫ ບັນທຶກໄຟຣ໌ແນບ

ູ້ ່ ອສະແດງຮບພາບຂອງໄຟຣ໌ແນບ.
1. ກດທີ່ໄຟຣ໌ແນບໜູ້າຈຈະປາກດຂນເພ
2. ກດທີ່ປຸ່ ມດາວໂຫດ

.
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ູ້ ່ ກັບຄອມພີວເຕີທ່ ເຮ
ີ າໃຊູ້ ແລະ ລະບບປະຕິບດ
ັ ການຂອງເຮາຄວນເຫັນໜູ້າຈດັ່ງນີ:ູ້
3. ຂນຢ

ູ້ ນທຶກ:
ບາງສິ່ງທີ່ຕູ້ອງຄານຶງເຖິງເມ່ ອເຈາບັ
3.8

ູ້
ູ້ ອນຂອງຊ່ ໄຟຣ໌ທ່ ເຮ
ູ້ ນ.
ີ າກາລັງບັນທຶກ ເພ່ ອຄວາມສະດວກໃນການເອີນຫາຂ
ລດຄວາມຊາຊູ້
ມ
ີ
ຈ່ ຊ່ ໂຟນເດີທ່ ໄຟຣ໌
ຈະຖກບັນທຶກໄວູ້.
ູ້
ການບັນທຶກຂຄວາມ

1. ຄຣິກປຸ່ ມ
2. ຄຣິກປຸ່ ມບັນທຶກ

່ ຄູ້າຍຄກັນດັ່ງນີ ູ້
ູ້
ູ້
3. ເຈາຈະເຫັ
ນຂຄວາມທີ

ູ້ ງອີເມວທີ່ບັນທຶກໄວູ້ໄດູ້ທຸກເວລາໂດຍທີ່ຄຣິກທີ່ Draft ທາງດູ້ານຊູ້າຍມຕາມ
4. ເຮາສາມາດເຂາເຖິ
ການສະແດງລຸ່ ມນີ:ູ້
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ູ້
3.9 ການເຮັດເຄ່ ອງໝາຍຂຄວາມ
(Flagging Messages)

່ ເຮາໄດູ້ຮບ
ູ້ ່ າສະຖານະຂຄວາມທີ
ູ້
ູ້
ັ ຈະບ່ ມີຜນຕ່ ກັບອີເມວຕນສະບັ
ການຕັງຄ
ບ,

ເຕອນໃຫູ້ເຮາຕວຢ່າງເຊັ່ນ:

ູ້ ນຕວ
ູ້ ່ ານີເປັ
ການຕັງຄ

ູ້ ່ ອງໝາຍຈະເຮັດໜູ້າທີ່ເປັ ນຕວເຕອນ
ຖູ້າເຮາຕູ້ອງການກັບໄປອ່ານອີກຄັງເຄ

ູ້
ເພ່ ອໃຫູ້ເຮາແນ່ ໃຈວ່າເຮາອ່ານແລູ້ວ ຫ ເຄີຍອ່ານຊາມາແລູ້
ວ.
ູ້ ່ າສະຖານະຂຄວາມ:
ູ້
ເມ່ ອຕູ້ອງການຕັງຄ

ູ້
ູ້
ຄຣິກຂວາທີ່ຂຄວາມຈາກກ່
ອງຂາເຂາຂອງເຮ
າຈາກນັນູ້

ູ້ າຈະເຫັນຮບສັນຍາລັກທຸງໃນຂຄວາມດັ
ູ້
່ ງທີ່ເຫັນລຸ່ ມນີ:ູ້
ເລອກ ແຟຣກ Flag ຈາກນັນເຮ

ູ້ ່ າສະຖານະວ່າສາເລັດ: ຫງັ ຈາກຕັງຄ
ູ້ ່ າສະຖານະຂຄວາມໃຫູ້
ູ້
ເມ່ ອຕູ້ອງການຕັງຄ
ຄຣິກຂວາທີ່ສັນຍາລັກ
ຮບທຸງ
ຮບທຸງ

ູ້ ອກເຄ່ ອງໝາຍສາເລັດ mark complete .
ຈາກນັນເລ

ູ້
ູ້ ່ າສະຖານະຂຄວາມໃຫູ້
ູ້
ເມ່ ອຕູ້ອງການລູ້າງສະຖານະຈາກຂຄວາມ:
ຫງັ ຈາກຕັງຄ
ຄຣິກຂວາທີ່ສັນຍາລັກ
ູ້ ອກເຄ່ ອງລູ້າງ clear flag .
ຈາກນັນເລ

ູ້ ່ າສະຖານະແລູ້ວ
ໝາຍເຫດ : ເຮາສາມາດລູ້າງສະຖານະໄດູ້ເມ່ ອຕັງຄ
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3.10 ການສູ້າງ ແລະ ໃຊູ້ໂຟນເດີກ່ອງຈດໝາຍ

ູ້
ູ້ າຈະເຫັນໂຟນເດີໃນເຫ່ ານີໃນກ່
ຕາມຄ່າເລີ່ມຕນເຮ
ອງຈດໝາຍຂອງເຮາ ຫ Mail Box

ູ້ ່ ອີເມວຂອງເຮາເປັ ນປະໂຫຍດເພ່ ອຊ່ວຍໃຫູ້ເຮາຈັດລະບຽບ ແລະ ຄນຫາ
ູ້
ການສູ້າງໂຟນເດີໃນພນທີ
ູ້ າຍຈະສະແດງໂຟນເດີທງັ ໝດທີ່ເຮາເຂາເຖິ
ູ້
ູ້ ງໄດູ້ໃນເວລາທີ່ເຮາເລອກໂຟນເດີ
ຂຄວາມຂອງເຮ
າໜູ້າຕ່າງທາງເບອງຊູ້
ີ
1. ຄຣິກຂວາທີ່ອິນບ໋ ອກ (INBOX) ເນ່ ອງຈາກເປັ ນໂຟນເດີທ່ ຈະມີ
ໂຟນເດີໃໝ່ ໃນການສູ້າງໂຟນເດີໃໝ່
ເຮາຈະຄຣິກຊ່ ຂອງເຮາຢ່ ທາງເທິງຂອງລາຍການ .

2. ເລອກສູ້າງໂຟນເດີໃໝ່ create new folder.

3. ໃນຊ່ອງວ່າງພິມຊ່ ຂອງໂຟນເດີໃໝ່
4. ກດ Enter ເພ່ ອບັນທຶກການປ່ຽນແປງຂອງເຮາ
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3.11 ການຈັດການໂຟນເດີ (Managing folders)

ູ້
ັ ເມ່ ອເຮາຄຣິກ
ຫາກຕູ້ອງການຂະຫຍາຍ ຫ ຫຍລາຍການໂຟນເດີ
ຍ່ອຍ ຄຣິກລກສອນຕາມໂຟນເດີຫກ

ູ້ ຕວເລອກທີ່ມີປະໂຫຍດສາລັບການຈັດການ ແລະ ຄນູ້
ຂວາທີ່ໂຟນເດີຈະປາກດເຫັນເມນຕ່າງໆ ເມນເຫ່ ານີມີ
ຫາໂຟນເດີຂອງເຮາຢ່າງໄວ.

Rename

ູ້
ເພີມໂຟນເດີ
ໃໝ່ລງໃນຕາແໜ່ງທີ່ເຮາຄຣິກ
ູ້
ີ າບ່ ສາມາດປ່ຽນຊ່ ຕວຢ່າງ: INBOX ຕວເລອກນີຈະເປັ
ສາລັບໂຟນເດີທ່ ເຮ
ນສີ

Delete

ຈະຍ ູ້າຍໂຟນເດີໄປຍັງໂຟນເດີລາຍການທີ່ຖກລບຈະບ່ ຖກລບຢ່າງຖາວອນຖູ້າ

Create a folder

ເທ່ າ
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Empty folder

ຫາກວ່າເຮາຈະລບຫລບໂຟນເດີດວູ້ ຍຕນເອງຈາກລາຍການທີ່ຖກລບ
ີ ອງການຈະຖກລບບ່ ລບອອກຢ່າງ
ຈະຍ ູ້າຍອີເມວທັງໝດໄປຍັງໂຟນເດີທ່ ຕູ້
ຖາວອນຈນກວ່າເຮາຈະລບ ຫ ລບໂຟນເດີດວູ້ ຍຕນເອງຈາກໂຟນເດີ

Deleted Items
ູ້
ູ້
ີ ູ້
Add to Favorites ໂຟນເດີນຈະເພີ
ມໂຟນເດີ
ໃນໂຟນເດີ Favorite ເຮັດໃຫູ້ສາມາດຄນຫາໄດູ້
ງ່າຍ
ຂນູ້ ໃຫູ້ຮວູ້ ່ າມັນຈະບ່ ຍ ູ້າຍໂຟນເດີ.
Move
Mark all as read
Permissions
4.

ເຮາສາມາດຍ ູ້າຍໂຟນເດີດວູ້ ຍການລາກ ແລະ ວາງ
ເຮັດເປັ ນເຄ່ ອງໝາຍວ່າອີເມວນີອູ້ ່ ານແລູ້ວ

ິ ທິກບ
ັ ລະບບ ຫ ໂຟນເດີທ່ ເຮ
ີ າການດເອງໄປຍັງຜໃູ້ ຊູ້ຄນອ່ ນ.
ໃຫູ້ສດ

ິ ( Calendar )
ປະຕິທນ

ິ ຂອງເຮາຊ່ວຍໃຫູ້ເຮາສູ້າງ ແລະ ຕິດຕາມການນັດໝາຍ, ນັດປະຊຸມ ເຮາສາມາດສູ້າງປະຕິທນ
ິ
ປະຕິທນ

ິ ຂອງຜອ
ູ້ ່ ນ ແລະ ແບ່ງປັ ນປະຕິທນ
ິ ກັບຄນອ່ ນໄດູ້. ການປະຊຸມທີ່ເຮາໄດູ້ຮບ
ັ
ຫາຍແບບເຊ່ ອມໂຍງກັບປະຕິທນ
ູ້ ່ ອຕອບກັບຄາເຊີນ. ເຮາສາມາດສະແດງປະຕິທນ
ູ້ ດ
ັ ປະຊຸມລວມເຖິງລິງເພ
ິ ໄດູ້ 4 ມຸ ມ
ເຊີນຈະສະແດງເຖິງຜຈ
ມອງແຕກຕ່າງກັນຄ ປະຈາວັນ, ປະຈາອາທິດ,ປະຈາອາທິດຂອງວຽກ ແລະ ປະຈາເດອນ.
ິ
ຮບທາງລຸ່ ມສະແດງເຖິງໜູ້າຕ່າງຂອງປະຕິທນ


ເພ່ ອສູ້າງການນັດໝາຍປະຊຸມ ຫ ກິດຈະກາຕ່ າງໆ

A : New Event Button ຄຣິກ
ິ ປະຈາວັນ.
ໃນຊີວດ




ູ້ ນໃຊູ້ສະແດງປະຕິທນ
ິ
B : Outline calendar ສ່ວນນີແມ່
ູ້ ່ ວຍໃຫູ້ເຮາສູ້າງ
ູ້ ສ່ວນນີຈະຊ
ິ ໃນແຕ່ ລະຄັງ,
C : Calendar selection ເຮາສາມາດເບິ່ງຫາຍປະຕິທນ
ູ້ າຍັງ
ິ ອ່ ນໆເຊັ່ນ: ສາລັບໂຄງການສະເພາະ ຫ ສາລັບການນັດໝາຍສ່ວນບຸ ກຄນ. ນອກຈາກນີເຮ
ປະຕິທນ
ູ້
ິ ຜອ
ູ້ ່ ນ ແລະ ເລອກວ່າຈະສະແດງປະຕິທນ
ິ ໃດແດ່ ຫາກເລອກຫາຍປະຕິທນ
ິ ຄວນ
ສາມາດເພີມປະຕິ
ທນ
ີ
່ າງກັນ.
ໃສ່ຫາກຫາຍສີທ່ ແຕກຕ





ິ ທີ່ສະເພາະເຈາະຈງຈາກປະຕິທນ
ິ
E : Calendar entry detail ເມ່ ອເຮາເລອກລາຍການປະຕິທນ
ັ ລາຍລະອຽດຂອງລາຍການຈະປາກດໃນໜູ້າຕ່ າງນີ.ູ້
ຫກ
ູ້ າສາມາດເລ່ ອນລກສອນຊູ້າຍຂວາເພ່ ອເລ່ ອນປະຕິທນ
ິ ໄປຍັງກ່ ອນ
F - Additional links ສ່ວນນີເຮ
ໜູ້ານີ ູ້ ຫ ໂຕຖັດໄປ.

ິ ທີ່ເຮາຕູ້ອງການ, ຈະມີການ
G - Day, work week, week, month ເລອກການເບິ່ງປະຕິທນ
ິ ແລະ ສັ່ງພິມປະຕິທນ
ິ ຂອງເຮາອອກ.
ແບ່ງປັ ນປະຕິທນ
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4.1 ສູ້າງກິດຈະກາໃໝ່ (New event)
ູ້
ິ ຫ ປະຕິທນ
ິ ທີ່ໃຊູ້ຮ່ວມກັນໄດູ້
ປຸ່ ມ
ນີຊູ້ ່ ວຍໃຫູ້ເຮາສາມາດເພີມເຫດການລ
ງໃນປະຕິທນ
ຄູ້າຍຄກັນກັບການສູ້າງອີເມວໃໝ່.

5.

ລາຍຊ່ ຕິດຕ່ (Contact People)
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່ ເມນ People ທີ່ຢ່
ູ້ ງສ່ວນລາຍຊ່ ຕິດຕ່ (Contact People) ເຮາສາມາດເຂາໄປທີ
ູ້
ເມ່ ອຕູ້ອງການເຂາເຖິ

ູ້
ັ ຕາມຮບ; ເມນ People ນີຈະສະແດງໃນສ
່ ວນຂອງລະບບອີເມວ.
ໃນແຖບເຄ່ ອງມຫກ







A : New contact button ແມ່ ນປຸ່ ມທີ່ໃຊູ້ສາູ້ ງລາຍຊ່ ຕິດຕ່ ໃໝ່.
ູ້ ນການຕິດຕ່ ທີ່ເຮາຕູ້ອງການ, ຢ່ ກ ູ້ອງລາຍຊ່ ຕິດຕ່ ຂອງເຮາ ເຮາສາມາດ
B : Sources ເລອກແຫ່ ງຂມ
ູ້ ່ ອເກັບລາຍຊ່ ຕິດຕ່ .
ສູ້າງໂຟນເດີເພ
C : Contact list ສະແດງລາຍຊ່ ຕິດຕ່ ທັງໝດໃນໂຟນເດີ.
ູ້ ນການຕິດຕ່ ຂອງລາຍຊ່ ຕິດຕ່ ນັນໆ.
ູ້
D : Contact details ສະແດງລາຍລະອຽດຂມ
່.
ູ້
E : Search box ປຸ່ ມການຄນຫາລາຍຊ

ການສູ້າງ ແລະ ການໃຊູ້ກຸ່ ມລາຍຊ່ ຕິດຕ່
ິ ຕ່ ເພ່ ອສ່ ງອີເມວໄປຫາຜຮ
ູ້ ບ
ັ ຫາຍຄນໂດຍໃຊູ້ອເີ ມວດຽວ ແລະ ເນອູ້
ເຮາສາມາດໃຊູ້ກຸ່ ມລາຍຊ່ ຜຕູ້ ດ
ູ້
ິ ຕ່ ຂອງເຮາ; ເຮາສາມາດໃຊູ້ກຸ່ມເພ່ ອສ່ ງຂຄວາມໃນການນັ
ໃນດຽວກັນໃນໂຟນເດີກຸ່ມຜຕູ້ ດ
ດປະຊຸມຂອງເຮາ.
5.1

1. ເລອກໂຟນເດີລາຍຊ່ ທີ່ເຮາຕູ້ອງການຈະສູ້າງກຸ່ ມ ໃນລາຍຊ່ ຕິດຕ່ ເຮາ ຫ ລາຍຊ່ ຕິດຕ່ ຍ່ ອຍ.
2. ຄຣິກ

ແລະ ເລອກສູ້າງກຸ່ ມ.
ູ້ ນທີ່ເຮາຕູ້ອງການລວມໄວູ້ໃນກຸ່ ມ.
3. ໃນໜູ້າຕ່າງກຸ່ ມໃໝ່ໃຫູ້ເຮາປູ້ອນຂມ
4. ກດ SAVE ເພ່ ອສູ້າງກຸ່ ມ.
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6.

Group name: ພິມຊ່ ກຸ່ ມໃສ່.
່ ອຊອກຫາລາຍຊ່ ຕິດຕ່ ທີ່ເຈາຕູ້
ູ້
ູ້ ອງການໃຫູ້ຢ່ ກຸ່ ມນີ.ູ້
Members: ໃຊູ້ປ່ ຸ ມຄນຫາເພ
ູ້ ນອ່ ນໆທີ່ເຮາຕູ້ອງການອະທິບາຍກ່ ຽວກັບກຸ່ ມນີ.ູ້
Notes: ປູ້ອນຂມ
Tasks

Tasks ຊ່ວຍໃຫູ້ເຮາສູ້າງ, ຈັດການ ແລະ ເບິ່ງວຽກຢ່ ໃນລະບບອີເມວຂອງເຮາ.ໜູ້າຕ່ າງທາງກາງສະແດງ

ເຖິງວຽກທີ່ເຮາເລອກ ສ່ວນໜູ້າຕ່າງທາງຂວາມສະແດງເຖິງລາຍລະອຽດຂອງວຽກທີ່ເຮາເລອກ.

6.1

New task
ປຸ່ ມ

ຈະຊ່ວຍໃຫູ້ເຮາສາມາດສູ້າງວຽກໃໝ່ໂຟນເດີວຽກ ເພ່ ອເລອກຫວຂ ູ້ ແລະ ການດ

ເວລາ ແລະ ເພີ່ມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕ່ ມເຊັ່ນ: ວັນຄບການດ, ເປີ ເຊັນຂອງວຽກ ແລະ ອ່ ນໆ.
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6.2 ໂຟນເດີຂອງ Task

ູ້ າຍນອກຈາກນີເຮ
ູ້ າຍັງສາມາດ ຄຣິກຂວາທີ່
ໂຟນເດີວຽກທັງໝດຈະປາກດທີ່ໜູ້າຕ່ າງທາງເບອງຊູ້
Tasks" ຂອງເຮາເພ່ ອສູ້າງວຽກທີ່ເຮາການດເອງ.

7.

ູ້ ່ າ Setting
ການຕັງຄ

ູ້ ງການຕັງຄ
ູ້ ່ າທ່ ວໄປຂອງລະບບອີເມວ ແລະ ຕວເລອກຕ່ າງໆໄດູ້ທ່ ການຕັ
ູ້ ່ ານີ.ູ້
ີ
ເຮາສາມາດເຂາເຖິ
ງຄ
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"My

ູ້ ່ າ Setting
7.1 ປຸ່ ມຕັງຄ

ູ້ ່ າເຮາຈະເຫັນເມນຕ່າງໆດັ່ງນີ:ູ້
ເລອກປຸ່ ມຕັງຄ
Option/Button

ຟັງຊັນູ້ Function

Refresh

ລີເຟດສ໌ Refreshes ໜູ້າເວັບ ແລະ ສະແດງອີເມວໃໝ່
ູ້ ່ າການຕອບກັບອີເມວໂດຍອັດຕະໂນມັດສາລັບບຸ ກຄນ ຫ ກຸ່ ມ ໃນກລະນີ
ຕັງຄ

Set automatic replies
Display Settings
Manage Apps
Offline Settings

ທີ່ເຮາບ່ ຢ່ ບ່ອນເຮັດວຽກເປັ ນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ

ູ້
ັ ເຮາໄດູ້
ຊ່ວຍໃຫູ້ເຮາສາມາດປ່ຽນແປງຮບແບບຂອງຂຄວາມໜູ້
າຫກ
ູ້
ຊ່ວຍໃຫູ້ເຮາຈັດການກັບ Application ທີ່ເຮາຕິດຕັງໃນ
OWA Web App
(ການເພີ່ມ, ລບ ແລະ ລີເຟດສ໌ແອບ)

ຫາກເຮາເລອກການໃຊູ້ອເີ ມວແບບອອບລາຍ (Offline) ເຮາສາມາດໃຊູ້
ລະບບອີເມວໃນການເປີ ດອ່ານໄດູ້ເຖິງແມ່ ນວ່າເຮາຈະບ່ ໄດູ້ເຊ່ ອມຕ່ ກັບອິນເຕີ
ເນັດ

Change Theme
Change password

ູ້ ງັ ທາງເທິງຂອງໜູ້າຈຫກ
ັ
ຊ່ວຍໃຫູ້ເຮາປ່ຽນ Theme ພນຫ

ູ້ ່ ຈະ
ັ ລວມໃນປຸ່ ມນີກ
ຊ່ວຍໃຫູ້ເຮາສາມາດຈັດການ, ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານປະຈຸບນ
ມີການເພີ່ມ: ລາຍເຊັນທີ່ການດ, Read Receipts, Calendar
Reminders, and Calendar Automatic Processing

Options

ຊ່ວຍໃຫູ້ເຮາຈັດການກັບໂປຟາຍຂອງເຮາເອງໄດູ້
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7.2 ຕວເລອກ (Option)

Organize Mail
Site mailbox
Settings

ູ້ ່ າໃນ Inbox ,ການຕອບກັບອີເມວແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເບິ່ງ
ການດຄ່າການຕັງຄ
ລາຍງານການສ່ ງອີເມວຂອງເຮາ
ູ້ ງບ່ ສາມາດໃຊູ້ໄດູ້ໃນຂະນະນີ ູ້
ຕວເລອກນີຍັ
ູ້ ່ າອ່ ນໆ ແລະ ຕວເລອກການໂພດສ໌, ຂຄວາມ,
ູ້
ູ້ ່ າ
ິ ແລະ ການຕັງຄ
ການຕັງຄ
ປະຕິທນ
ການປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ.

Telephone
Block or allow
Application

ກວດສອບໃນລະບບອີເມວຂອງເຮາເບິ່ງວ່າໄດູ້ເຊ່ ອມກັບໂທລະສັບແລູ້ວ.
ູ້ ່ ງ ຫ ຜຮ
ູ້ ບ
ັ ອີເມວທີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດ ຫ ຖກບ໋ ອກໄວູ້ ເມ່ ອ
ເຮາສາມາດຈັດການຜສ

ູ້ ອຜ
ູ້ ສ
ູ້ ່ ງມາຈະຖກບ໋ ອກໄວູ້ໃນໂຟນເດີນ.ີ ູ້
ພິຈາລະນາວ່າອີເມວເປັ ນຂີເຫຍ
ສາມາດເພີ່ມ Application ຕ່ ມ ຫ ສ່ວນເສີມ ປັ ກອິນ (plugins)ລງໃນ OWA
ູ້
ູ້ ແລລະບບ ແລະ ບ່ ສາມາດລບອອກໄດູ້
ໂປຣແກຣມປະຍຸ ກບາງໂຕຖກຕິດຕັງໂດຍຜ
ດ
ເຮາສາມາດຊອກຫາ Application ເພີ່ມຕ່ ມໄດູ້ໃນ Office Store. ບ່ ສາມາດເພີ່ມ

Additional
Information

ິ ທິຂອງຜດ
ູ້ ແລ
ແອບພິເຄຊັນທັງໝດໄດູ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ບາງລາຍການຕູ້ອງມີສດ
ູ້
ູ້ ແລລະບບ ກະລຸ ນາຕິດຕ່
ລະບບ ຖູ້າເຮາຕູ້ອງການຕິດຕັງແອບພິ
ເຄຊັນໃນສິດທິຂອງຜດ
ຝ່າຍເຕັກນິກຂອງ Exchange
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