
Outlook Turbo Training

Vergeet alles wat u ooit geleerd heeft!!!



Heel veel gelezen en ongelezen mails in uw Inbox. Tientallen mapjes om mails naartoe te 
verplaatsen. Rode vlaggetjes gebruiken om een ‘belangrijke’ mail beter te laten opvallen. 
En op het moment dat u nu eindelijk eens de tijd wilt nemen om Outlook op te ruimen, 

komt er een mail binnen die nu écht gelijk opgepakt moet worden.

Is dit voor u herkenbaar? Dan wordt het tijd dat u Outlook het werk voor u laat doen!

Microsoft heeft vele gereedschappen in Outlook ingebouwd om efficiënt en effectief te werk 
te gaan. Tijdens deze cursus zullen al deze tools ingezet worden. De manier waarop u 
werkt zal radicaal anders zijn. Dit zal tijdens de dag zeker weerstand oproepen, het is 
moeilijk oude gewoonten af te leren. De trainer zal deze weerstanden wegnemen met 
duidelijke voorbeelden waarom het beter is om anders te werken.

Vele honderden cursisten zijn u voor gegaan met aan het eind van de dag een brede 
glimlach op het gezicht!.

INSCHRIJVEN & PRIJS
Prijs: € 425,00. Kijk op onze website voor actuele informatie over planningsdata en locaties en 
inschrijfmogelijkheden.

ONDERWERPEN
▪ Outlook Mail aanbevolen procedures: de nieuwste technieken voor een lege Inbox
▪ Outlook Agenda en Taken 
▪ Optimaliseren van uw schermindeling 
▪ Bewezen effectieve mail afhandeling zoals aanbevolen wordt door Microsoft
▪ Time management volgens “Getting things done” met Outlook
▪ Task management volgens “Master your workday” met Outlook 
▪ Tips & Tricks van een zéér ervaren trainer

LEER OUDE GEWOONTES AF!
▪ Minder klikken en scrollen in uw mailbox
▪ Niet meer zoeken naar … maar vinden van 

mails
▪ Geen mail meer heen en weer slepen naar 

mappen
▪ Minder werkonderbrekingen = hogere 

productiviteit
▪ Direct actie ondernemen op kleine taken
▪ Taken delegeren en bewaken
▪ Steeds dezelfde handelingen? Automatiseer 

en laat Outlook dat voor u doen!
▪ Werk mails in batches af i.p.v. 1 voor 1
▪ Organiseer taken en werkzaamheden

Uw mailbox zit vol … en nu??? 
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Klassikale Training Outlook Turbo

Uw mailbox (en hoofd) leeg aan het einde van de dag en toch alles onder controle!

http://bedrijf.uil365.nl/klassikale-training-outlook-turbo/

