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Zacznij profesjonalnie planować swój dzień z programem Lotus Notes 8.5 PL!
• Praca z Lotus Notes, czyli jak po swojemu korzystać z programu
• Poczta elektroniczna, czyli jak zarządzać tysiącami wiadomości z różnych stron
• Lista czynności do wykonania, czyli po co Ci kalendarz Lotus Notes
Jak często zdarza Ci się przeoczyć ważną wiadomość w natłoku spraw związanych z codzienną
działalnością? Co robisz, by pamiętać o umówionych spotkaniach, zadaniach do wykonania,
zmianach terminów spowodowanych czynnikami zewnętrznymi? Jak radzisz sobie delegowaniem
dostępu do Twojej poczty i Twojego kalendarza, jeśli nie ma Cię akurat w miejscu pracy?
A może wcale sobie z tym nie radzisz i potrzebujesz szybkiej pomocy? Program Lotus Notes 8.5
zdecydowanie ułatwi Ci planowanie i przeprowadzanie wielu uciążliwych czynności.
Korzystanie z niego zwolni Cię z konieczności nieustannego pilnowania terminów i odciąży
od obowiązku nerwowego wertowania kalendarza. Takiej okazji nie możesz zmarnować.
Książka „Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbędnik użytkownika” wprowadzi Cię w świat prostego
planowania i konsekwentnego realizowania codziennych zamierzeń. Dowiesz się z niej, w jaki
sposób można wykorzystać wszechstronny program Lotus Notes do własnych celów i potrzeb.
Nauczysz się sensownie sortować przychodzącą pocztę, archiwizować wiadomości, wysyłać
powiadomienia o niedostępności i przekierowywać pocztę elektroniczną. Odkryjesz też
najistotniejsze, niesamowicie przydatne funkcje kalendarza, dzięki którym już nigdy nie spóźnisz
się na żadne spotkanie, nie zawalisz konferencji i przeprowadzisz ważne rozmowy za
pośrednictwem sieci. Lotus Notes 8.5 PL jest Ci niezbędny – po prostu musisz go mieć!
• Poczta elektroniczna Lotus Notes
• Praca z Lotus Notes
• Nowa wersja klienta poczty
• Zarządzanie dokumentami w Lotus Notes
• Agent nieobecności (poza biurem)
• Organizowanie spotkań w Lotus Notes
• Lista czynności do wykonania
• Delegowanie dostępu do poczty i kalendarza
• Lotus Sametime – rozmowy sieciowe
• Tematy zaawansowane
• Kontakty
Wypróbuj znakomite nowe centrum planowania!
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Rozdzia 7.

Lista czynnoci
do wykonania
Uytkownik moe przydziela sobie i innym uytkownikom czynnoci do wykonania
(np. sporzdzenie raportu). Moliwe jest:
 przypisanie sobie czynnoci do wykonania;
 przypisa czynnoci do wykonania innym uytkownikom;
 edytowanie czynnoci;
 oznaczenie czynnoci jako zako czonej.

Utworzone czynnoci do wykonania s widoczne w widoku Czynnoci do wykonania
(rysunek 7.1).

Rysunek 7.1. Widok Czynnoci do wykonania

Uytkownik ma dostp do nastpujcych widoków:
 Niezakoczone — wywietla niezako czone czynnoci (ich status jest

niezako czony).
 Wszystkie czynnoci do wykonania — pokazuje wszystkie czynnoci,

jakie poda uytkownik, oraz te, które zostay mu przydzielone.
 Osobisty — wywietla tylko czynnoci osobiste uytkownika.
 Grupa — wywietla czynnoci, które uytkownik przydzieli innym osobom.
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 Wedug kategorii — pokazuje wszystkie czynnoci do wykonania.

S one wywietlane wedug podanych kategorii.
 Pena — wywietla jedynie zako czone czynnoci.

Tworzenie czynnoci
do wykonania
Do okrelenia czynnoci do wykonania wykorzystuje si odpowiedni formularz. Mona
utworzy nastpujce rodzaje czynnoci:
 osobista czynno do wykonania (rysunek 7.2);

Rysunek 7.2. Fragment formularza osobistej czynnoci do wykonania
 grupowa czynno do wykonania (rysunek 7.3).

Rysunek 7.3. Nowa czynno dla grupy osób

Rozdzia 7. i Lista czynnoci do wykonania

wiczenie 7.1. Tworzenie nowej czynnoci do wykonania
(czynno osobista)
Aby utworzy now czynno do wykonania (czynno osobist):
 Otwórz list czynnoci do wykonania.
 Na pasku czynnoci kliknij przycisk Nowy, a nastpnie Czynno

do wykonania. Otwiera si okno formularza, domylnie jest tworzona
osobista czynno do wykonania.
 Podaj temat czynnoci, np. Zrobi raport z marca.
 Nadaj priorytet tworzonej czynnoci, co pozwala póniej na odpowiedni

sposób sortowania.
 W polu Kategoria wybierz lub wpisz now kategori, do której naley

wpisywana pozycja.
 Wprowad daty w polach Termin zakoczenia i Termin rozpoczcia.
 (Opcjonalnie) Dodaj tekst lub inne elementy, np. wymagane zaczniki.
 Zaznacz pole Powiadom, aby ustawi opcje powiadamiania o alarmach

dla danej pozycji.
 Zapisz i zamknij dokument (kliknij przycisk Zapisz i zamknij).

wiczenie 7.2. Tworzenie nowej czynnoci do wykonania
(na podstawie listu)
Aby utworzy now czynno do wykonania (na podstawie listu):
 Otwórz skrzynk pocztow i zaznacz wiadomo .
 Na pasku czynnoci kliknij przycisk Wicej i wybierz polecenie Kopiuj

do nowego elementu/Czynno do wykonania. Otworzy si odpowiedni
formularz.
 Nadaj priorytet czynnoci oraz (opcjonalnie) podaj kategori.
 Wprowad daty w polach Termin zakoczenia i Termin rozpoczcia.
 (Opcjonalnie) Dodaj tekst lub inne elementy, np. wymagane zaczniki.
 Zaznacz pole Powiadom, aby ustawi opcje powiadamiania o alarmach

dla danej pozycji.
 Zapisz i zamknij dokument (kliknij przycisk Zapisz i zamknij).
 Czynnoci do wykonania mog by wywietlane w kalendarzu.

wiczenie 7.3. Wywietlanie czynnoci w kalendarzu
Aby wywietli czynnoci do wykonania w kalendarzu:
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 Na pasku czynnoci kliknij przycisk Wicej i wybierz Preferencje.
 Wybierz zakadk Kalendarz i czynnoci do wykonania, a nastpnie Widoki.
 Zaznacz (odznacz) opcj Wywietl czynnoci do wykonania.
 (Opcjonalnie) Wybierz opcj Wywietl zalege czynnoci do wykonania

w biecym dniu. W przeciwnym razie pozycje bd nadal wywietlane
zgodnie z datami ich zako czenia.
 Kliknij przycisk OK.

wiczenie 7.4. Zmiana statusu czynnoci (Zakoczone)
Aby oznaczy czynno jako zako czon:
 W widoku Niezakoczone zaznacz jedn czynno (lub kilka czynnoci).
 Na pasku czynnoci kliknij przycisk Oznacz jako zakoczone.

wiczenie 7.5. Tworzenie nowej czynnoci do wykonania
(czynno dla grupy)
Aby utworzy now czynno do wykonania (czynno dla grupy):
 Na pasku czynnoci kliknij przycisk Nowy, a nastpnie Czynno

do wykonania.
 W formularzu zaznacz opcj Inni uytkownicy i wska osoby. Uzupenij

pozostae pola.
 Kliknij przycisk Zapisz i wylij przypisania. Pozycja zostanie dodana do

widoku Czynnoci do wykonania. Do przydzielonych osób zostan wysane
odpowiednie powiadomienia.
Wysyanym powiadomieniom mona nada odpowiednie opcje dostarczenia wiadomoci. S one identyczne jak w przypadku kalendarza.

Moliwoci osoby, której przydzielono
czynno do wykonania
Osoba, której przydzielono czynno , ma róne moliwoci odpowiedzi. Dziaaj one
tak jak w przypadku kalendarza Notes (rysunek 7.4).
Mowa m.in. o opcjach:
 Akceptuj — akceptuje zaproszenie na konferencj.
 Odrzu — odrzuca zaproszenie na konferencj.

Rozdzia 7. i Lista czynnoci do wykonania
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Rysunek 7.4. Moliwoci osoby, której przydzielono czynno do wykonania
 Zaproponuj now dat — wysya kontrpropozycj wykonania zadania.
 Deleguj — moliwe jest oddelegowanie innej osoby.

wiczenie 7.6. Akceptowanie przypisanego zadania (z komentarzem)
Aby zaakceptowa przypisan czynno do wykonania:
 Otwórz powiadomienie o przypisaniu zadania.
 Na pasku czynnoci kliknij przycisk Odpowiedz, a nastpnie Akceptuj

z komentarzem.
 W oknie komunikatu podaj dodatkowy komentarz i zaakceptuj go.

Moliwoci waciciela czynnoci
do wykonania
Podobnie jak w kalendarzu, osoba, która jest wacicielem czynnoci, ma róne moliwoci — pokazano je na rysunku 7.5.

Rysunek 7.5. Moliwoci waciciela czynnoci do wykonania

Dostpne s m.in. opcje:
 Zaplanuj ponownie — waciciel moe poda nowe terminy rozpoczcia

i zako czenia spotkania (zmiana harmonogramu spotkania).
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 Anuluj — wysane zostaje powiadomienie o anulowaniu wydarzenia.
 Potwierd — potwierdza planowane zdarzenie (np. jeli wczeniej byo

okrelane jako wstpne).
 Wywietl status osoby zaproszonej — wywietla stan odpowiedzi uczestników

(kto potwierdzi, kto jeszcze nie potwierdzi, a kto potwierdzi wstpnie).
 Wylij wiadomo do wszystkich zaproszonych osób — powoduje wysanie

dodatkowej wiadomoci pocztowej do uczestników spotkania.
 Wylij wiadomo do osób zaproszonych, które udzieliy odpowiedzi

— powoduje wysanie poczty do osób, które udzieliy odpowiedzi
na propozycj spotkania.
 Wylij wiadomo do osób zaproszonych, które nie udzieliy odpowiedzi

— powoduje wysanie poczty do osób, które jeszcze nie udzieliy odpowiedzi
na propozycj spotkania.

Czyszczenie kalendarza i listy
czynnoci do wykonania
Przydatn opcj moe si okaza czyszczenie kalendarza — za jej pomoc mona usun niepotrzebne wpisy.

wiczenie 7.7. Czyszczenie kalendarza i listy czynnoci do wykonania
Aby wyczyci kalendarz i list czynnoci do wykonania:
 Otwórz kalendarz lub list czynnoci do wykonania.
 Na pasku czynnoci kliknij przycisk Wicej, a nastpnie wybierz Czyszczenie

kalendarza.
 W oknie podaj graniczn dat — w ten sposób okrelasz, które dokumenty

spod jakich dat maj zosta usunite.
 Zatwierd proces czyszczenia kalendarza.
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termin, 71
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notatnik, 154
otwieranie lokalnej skrzynki pocztowej, 156
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historia rozmowy sieciowej, 27
kopie robocze, 26
kosz, 27
Lotus iNotes, 149

odpowiedzi na list, 12, 13, 37, 38
otwieranie, 25
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