
 

Přehled užitečných klávesových zkratek v IBM Notes 9.0 

 

zkratka   popis    použití 

F1   Nápověda   Zobrazí nápovědu k aktuální situaci 

CTRL+M  Nový mail (Mail)  Rychlejší než hledat tlačítko Nová zpráva 

ESC   Zavře dokument  Rychlejší než klikat na ouško (křížek) 

CTRL+S   Uložení dokumentu   Např. rozepsaný mail se uloží do složky Koncepty 

CTRL+C   Kopírovat do schránky  Stejné jako u většiny Windows aplikací 

CTRL+X   Vyjmout do schránky  Stejné jako u většiny Windows aplikací 

CTRL+V   Vložit ze schránky  Stejné jako u většiny Windows aplikací 

CTRL+B   Tlustý text (Bold) *  Rychlejší než hledat tlačítko nebo v menu 

CTRL+I   Ležatý text (Italic) *  Rychlejší než hledat tlačítko nebo v menu 

  

zkratka   popis    použití 

CTRL+A   vybrat vše   Vybere všechny dokumenty nebo veškerý text 

CTRL+Z   vrácení poslední akce (Undo) Lze stisknout i opakovaně (POZOR – „vrácení“ nelze vrátit!) 

Insert   přečteno/nepřečteno *  V pohledu změní stav vybraných zpráv 

CTRL+E    Režim úprav (Editace) *  Stejné jako dvojklik na dokument 

F11   Změna stylu celého odstavce  Rychlá změna stylu textu, lze stisknout opakovaně 

CTRL+Shift+V  Vložit jako prostý text  Zahodí formátování – užitečné např. při kopírování z webu 

F8   Odsazení odstavce (doprava) Rychlejší než přes vlastnosti textu, lze stisknout opakovaně  

Shift+F8  Přisazení odstavce (doleva) Rychlejší než přes vlastnosti textu, lze stisknout opakovaně 

  

zkratka   popis    použití 

F2   Zvětšit vybraný text  Rychlejší než přes vlastnosti textu 

Shift+F2   Zmenšit vybraný text  Rychlejší než přes vlastnosti textu 

CTRL+↑  Posunout odrážku nahoru Rychlejší řazení položek v seznamu odrážek 

CTRL+↓  Posunout odrážku dolů  Rychlejší řazení položek v seznamu odrážek 

ALT+F1   Režim postupného vkládání Např. vložení „O“ + „/“ vloží Ø,  „c“ + „o“ vloží © apod. ** 

CTRL+K   Vlastnosti textu    Rychlá úprava vlastností textu 

CTRL+Shift+L  Seznam klávesových zkratek Zobrazí tabulku dalších užitečných zkratek v IBM Notes 

ALT+Enter  Vlastnosti   Umožní nastavit další vlastnosti objektu 

* prvním stisknutím se vlastnost nebo stav zapne, dalším stisknutím vypne. 

** seznam podporovaných znaků viz http://tinyurl.com/symbolsR9 

http://tinyurl.com/symbolsR9

