BRUKERVEILEDNING FOR Å AKTIVERE P360-KNAPP I OUTLOOK
Enkel oppskrift uten bilder? Se siste side!

Slik skal det se ut når alt er i orden og P360-knappen til sidepanelet i Outlook er aktivert

Klikk på «Fil» og du får opp denne menyen. Velg «Alternativer», og i neste bilde velger du «Tillegg»

Klikk nederst i bildet på «COM-tillegg». Velg «Deaktiverte elementer» og
«Start».
Finner du linjen for SI.Outlook.sidepanel der (vises i
linjen under den som nå vises her), så er knappen
deaktivert og du må aktivere den! (Hvis ikke, så lukker
du bare dette vinduet.)

Klikk i så fall på linjen med SI.Outlook.sidepanel så den
er markert, og velg knappen nederst til venstre i
vinduet som heter «Aktiver». Deretter «Lukk».
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Så klikker du igjen på «Deaktiver elementer» og velger «COM-tillegg» slik at dette står i vinduet.

Du skal ikke trykke på «Start» nå!

Klikk på «SI.Outlook.Sidebar.Container» så den er markert.

Klikk på «Start» litt lengre ned i bildet (det skal stå «COM-tillegg» i feltet foran!)

Så må du huke av i ruten for
«SI.Outlook.Sidebar.Container»
Klikk på «OK»-knappen.

Nå skal du ha fått opp P360-knappen i Outlook (og står på fanen «Hjem» eller «Home» - se toppen).
Prosedyren gjentas hver gang du ikke har knappen ved pålogging (daglig i perioder).
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Stå i Outlook og klikk på «Fil» øverst til venstre.
Velg «Alternativer»
Velg «Tillegg»
Klikk på «COM-tillegg» nederst i bildet og velg «Deaktiverte elementer»
Hvis linjen «SI.Outlook.sidepanel» vises, marker denne, og velg «Aktiver» til venstre i vinduet
Klikk på «Deaktiverte elementer» nederst i bildet og velg «COM-tillegg» (IKKE trykk START!)
Marker «SI.Outlook.Sidebar.Container» så linjen blir blå
Klikk på «Start»-knappen rett under
Huk av i ruten til venstre for «SI.Outlook.Sidebar.Container» så linjen blir blå
Klikk på «OK»-knappen.

Nå skal du ha fått opp P360-knappen i Outlook!

Prosedyren gjentas hver gang du ikke har knappen ved pålogging (daglig i perioder).
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