Evernote kasutusjuhend

Mäleta kõike
Tere tulemast! Evernote on lihtne ja tõhus viis kõike mäletada, alates vanadest mälestustest ja
tähtsast informatsioonist kuni meeldetuletuste ja tegevuskavadeni.
Kõik, mis sa oma Evernote’i kasutajas salvestad, sünkroniseeritakse automaatselt kõikides
sinu seadmetes, muutes sinu märkmed hõlpsasti kättesaadavaks, sirvitavaks ja muudetavaks
igal pool, kus sul on Evernote, kaasa arvatud nutitelefonidel, tahvelarvutitel, süle- ja
lauaarvutitel ja internetis.
See juhend tutvustab sulle Evernote’i põhifunktsioone, sealhulgas märkmete tegemine,
organiseerimine, sünkroniseerimine, otsimine ja jagamine.
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Avaleht
Avalehelt saad sa nii teha uusi märkmeid ja märkmeraamatuid kui ka sirvida, organiseerida ja
otsida asju oma Evernote’i kasutajas.

1. Külgmenüü: Pakub palju viise oma Evernote’i kasutaja andmete sirvimiseks.
2. Märkmete nimekiri: Näitab kõiki sinu Evernote’i kasutaja märkmeid, kõige
värskemalt uuendatuid esimesena. Siin kuvatakse ka otsingutulemused.
3. Märkmeredigeerija: Siin näed ja saad muuta hetkel märkmete nimekirjast valitud
märget. Vaikimisi kuvatakse Evernote’i avamisel siin sinu viimati uuendatud märget.
4. Otsing: Otsi oma märgetest võtmesõnu, kohti, märksõnu ja muud. Evernote otsib
teksti nii pealkirjade ja sisu kui ka märkmesse lisatud piltide hulgast.
5. Uue märkme nupp: Loob uue märkme valitud märkmikusse. Vajutades nupule,
ilmub tühi märge märkmeredigeerijasse, kus seda saab koheselt muutma hakata.
Samuti võid nupust paremal olevast rippmenüüst valida märkmiku, kuhu soovid
märget lisada.
6. Tegevusvoo nupp: Vajuta,et näha oma tegevusvoogu, mis näitab jagatud märgetes ja
märkmikes toimunud uuendusi, samuti ka märkmikes, millega oled ise liitunud.
7. Sünkroniseerimisnupp: Vajuta, et manuaalselt sünkroniseerita oma Evernote’i
kasutaja. Evernote sünkroniseerib automaatselt regulaalrselt, seega selle nupu
kasutamine on vabatahtlik. Sünkroniseerimine kindlustab, et kõik sinu Evernote’i
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kasutajas on kättesaadav igal ajal ja igal pool, kus on ligipääs Evernote’i, kaasa
arvatud su nutitelefonis, tahvelarvutis, arvutis ja internetis.
8. Kasutajainfo nupp: Vajuta, et lisada uus Evernote’i kasutaja, välja logida või vaadata
informatsiooni oma kasutaja kohta, sealhulgas ka praeguse kuu kasutust, oma
Evernote’i e-maili aadressi ja muud.
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Loo ja redigeeri märkmeid
Evernote’i märkmesse saab lisada enam-vähem kõike – teksti, pilte, faile, heli, internetiklippe
ja muud. Kõik märkmed on otsitavad, muutes nad lihtsasti kättesaadavaks, kui neid vaja
läheb. Evernote otsib isegi piltidele trükitud ja käsitsi kirjutatud teksti hulgast.

Uue märkme loomine
Uue märkme loomiseks vajuta uue märkme (New Note) nupule, mis asub akna keskel
ülemises ääres. Vaikimisi luuakse märge sinu vaikemärkmikusse. Sa võid vajutada
rippmenüüle, et luua märge mõnda teise märkmikusse.

Pärast loomist salvestatakse märge automaatselt Evernote’i ja sünkroniseeritakse kõikidel sinu
seadmetel

Manuste lisamine
Märkmele saab manusena lisada enam-vähem kõike, sealhulgas faile, pilte ja heli. Manuse
lisamiseks lohista see märkme põhiossa, või kasuta üht järgnevatest nuppudest
märkmeredigeerijas.

•

Audio: Vajuta, et lisada heli, kasutades sobivat mikrofoni.

•

File: Vajuta, et lisada pilti või suvalist faili.

Teksti vormindamine
Teksti vormindamiseks märkmes kasuta vormindustööriistu samamoodi nagu kasutaksid
tavalises tekstitöötlusprogrammis:
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1. Šriftitööriistad: Vajuta, et muuta šrifti, šrifti suurust ja stiili.
2. Kujundus ja erielementide tööriistad: Vajuta, et joondada teksti, teha täpp- ja
nummerdatud nimekirju, või et lisada erilisi elemente, näiteks valikukaste, tabeleid või
horisontaalseid eraldusjooni.

Tekstivorminduse eemaldamine
Võib tekkida olukord, kus eelistad teksti märkmesse kopeerida ja eemaldada tekstilt kogu
vormindus (eemaldada rasvane, kursiivi, suurusi ja muud vormindatud teksti). Vorminduse
eemaldamine on eriti kasulik, kui kopeerid ja kleebid teksti veebilehtedelt, kus on erinevad
šriftid ja kujundused. Järgnevalt mõned viisid vorminduse eemaldamiseks:
1. Kleebi lihttekstina: Selle asemel, et tavaliselt märkmesse kleepida, vajuta Edit >
Paste as Text. Kleebitav tekst lisatakse märkmesse ilma igasuguse vorminduseta.
2. Lihtsusta vormindust: Vajuta Format > Simplify Formatting, et kogu märkme sisu
muuta vaikimisi seatud šriftisuuruseks, -värviks ja reavaheks, jättes alles põhilised
tekstivormindused (rasvane-, kursiivkiri, alajooned, hüperlingid ja loetelupunktid).
3. Eemalda vormindus: Vajuta Format > Remove formatting, et muuta kogu märkme
sisu kindla laiuse ja suurusega šriftiks, ilma igasuguse tekstivorminduseta.

Märkme redigeerimine
Märkme

redigeerimiseks

vajuta

sellele

märkmete

nimekirjas,

märge

avaneb

märkmeredigeerijas, nüüd vajuta kuhu iganes kirja tekstiväljal, et teha muudatusi. Samuti
võid teha märkmel topeltklõpsu, et avada see eraldi aknas.
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Märkme kustutamine
Märkme kustutamiseks vajuta märkmete nimekirjas kustutatavale märkmele ja seejärel vajuta
klaviatuuril „Delete“ nuppu. Märge pannakse nüüd sinu prügimärkmikusse.

Märkme detailide muutmine
Märkme informatsiooni muutmiseks vajuta märkmeredigeerija ülemises paremas nurgas
asuvale

Note Info (märkme info) nupule. Sealt saad muuta märkme asukohadetaile,

loomis ja uuenduskuupäevi, vaadata märkme ajalugu (Evernote Premiumi funktsioonis) ja
muid detaile.
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Lisa meeldetuletusi ja alarme
Meeldetuletused on hea viis püsida kursis märkmetega, mis sisaldavad informatsiooni, mis on
ajatundlik või vajalik sulle, et ülesandeid täita.

Meeldetuletuse loomine
Meeldetuletuse seadmiseks märkmele toimi järgnevalt:
1. Vali märkmete nimekirjast märge ja vajuta märkmeredigeerija ülemises paremas
nurgas asuvat Reminder

(meeldetuletus) nuppu.

2. Vajuta Done (valmis), kui ilmub kastike kirjaga „Reminder Added“ (meeldetuletus
lisatud). Sinu uus meeldetuletus ilmub meeldetuletuste nimekirjas, kus seda saab
sorteerida, järjestada, redigeerida. Meeldetuletustega märkmetel on märkmete
nimekirjas kellaikoon kõrval.

Lisa alarm
Kui soovid märguannet, kui meeldetuletuse aeg on käes, vajuta meeldetuletuse ikoonile ja
vajuta Add Date (lisa kuupäev), et lisada (lõpp-)tähtaega.

Märguannet meeldetuletuse tähtaja saabumisest võib saada kahel viisil:
1. Märguande hüpikaken: Märguanded ilmuvad hüpikaknana su seadmel. Hüpikaken
annab võimaluse märguanne tühistada või märge avada.
2. E-maili märguanne: Võimalus on valida ka variant, et päeval, mil meeldetuletuse
tähtaeg saabub, saadetakse sulle e-mailile märguanne.
Meeldetuletuste eelistuste (nt. e-maili märguanded ja ajavööndid) haldamiseks toimi
järgnevalt:
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1. Vajuta Tools > Options.
2. Vali Reminders vahekaart.
3. E-maili märguande saamiseks lisa linnuke Receive reminder emails valikukasti.

Vaata, redigeeri ja halda meeldetuletusi
Meeldetuletused on tõhus vahend tähelepanu äratamiseks ja märkmete jälgimiseks. Evernote
teeb meeldetuletuste haldamise ja redigeerimise lihtsaks.

Järgnevas loetelus on mõned viisid meeldetuletuste haldamiseks:
•

Meeldetuletuste nimekirja vaatamiseks: Ava märkmete nimekiri ja vajuta nupule
Reminder (meeldetuletus). Nimekirja ülaossa ilmub arv, mis näitab, kui mitu
meeldetuletust on loodud.

•

Meeldetuletuse

tehtuks

märkimiseks:

Vajuta

valikukastile,

mis

asub

meeldetuletusest vasakul, et märkida meeldetuletus tehtuks.
•

Meeldetuletuse tühistamiseks, tähtaja muutmiseks või tühistamiseks: Ava märge
märkmeredigeerijas, vajuta meeldetuletuse nupule märkme üleval paremal osas,
seejärel vali sobiv: Clear Reminder (eemalda meeldetuletus), Change Date (muuda
kuupäeva) või Remove Date (eemalda kuupäev).
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•

Meeldetuletuste järjekorra muutmiseks: Vajuta meeldetuletuse peale ja lohista neid
nimekirjas üles-alla.
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Evernote’i kasutaja sünkroniseerimine

Sünkroniseerimine kindlustab, et kõik sinu Evernote’i kasutajas on kättesaadav igal ajal ja
igal pool, kus on ligipääs Evernote’i keskkonda, kaasaarvatud su nutitelefonis, tahvelarvutis,
arvutis ja internetis.

Automaatne sünkroniseerimine
Sinu Evernote’i kasutaja sünkroniseeritakse automaatselt kõikides sinu seadmetes
regulaarsete intervallidega, millal iganes Evernote töötab. Vaikimisi toimub see iga 15 minuti
tagant.
Automaatse sünkroniseerimise intervalli muutmiseks:
1. Vali Tools > Options.
2. Vali Sync vahekaart.
3. Vajuta Synchronize automatically valikukastil.
4. Vali rippmenüüst, kui tihti soovid, et sinu kasutajat automaatselt sünkroonitaks.

Manuaalne sünkroniseerimine
Oma Evernote’i kasutajat saad igal ajal sünkroniseerida vajutades akna ülemises osas asuvale
sünkroniseerimisikoonile

. Manuaalne sünkroniseerimine on kasulik, kui soovid koheselt
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pääseda ligi materjalile, mis ühes seadmes on loodud, teise seadmega. Näiteks telefonis
loodud materjalile arvutiga ligi pääsemiseks.
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Sirvi oma märkmeid
Märkmeid saab lihtsasti sirvida märkmete, märkmikute, märksõnade, asukoha ja muu järgi
kasutades külgmenüüd.

Märkmed
Kõigi oma Evernote’i kasutaja märkmete sirvimiseks vajuta külgmenüüs Notes (märkmed).
Märkmete nimekiri kuvatakse.

Märkmete

vaate

valikud

Märkmete nimekiri võib märkmeid kujutada kolmes eri vaates. Nende vahel valimiseks vajuta
märkmete nimekirja ülemises paremas nurgas asuvale Note View Options
seejärel vali sobiv vaade.
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nupule ja

•

List (nimekiri): Kuvab nimekirja märkmetest, kus on märkme pealkiri ja muu
informatsioon märkme kohta.

•

Snippet (väljavõte): Kuvab märkmed nimekirjana, mis sisaldab märkme väljavõtteid
mingi lisatud pildi pisipildi kõrval.

•

Card (kaart): Kuvab märkmed kaartidena, mis sisaldavad väljavõtteid märkmest
pisipildil mingist lisatud pildist.

Märkmeraamatud
Vajuta külgmenüüs Notebooks (märkmeraamatud), et näha nimekirja kõigist märkmikest.
Märkmiku kõigi märkmete nägemiseks tee topeltklikk märkmikul.

Evernote kasutusjuhend
Irena Sink 2014

Märmkeraamatu vaated
Sa võid valida, kas vaadata kõiki oma märkmikke (sealhulgas kõiki äri või jagatud
märkmikke), ainult oma privaatseid märkmikke või ainult oma personaalseid märkmikke.
Nende vahel valimiseks, vali sobiv variant märkmike nimekirja ülemises paremas nurgas
asuvast rippmenüüst.
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Märksõnad
Kõigi oma Evernote’i kasutaja märksõnade vaatamiseks klõpsa külgmenüüs Tags
(märksõnad). Kuvatakse märksõnade nimekiri. Kui sinu Evernote’i kasutajas pole ühtegi
märksõnadega tähistatud märget, siis külgmenüüs antud valik puudub. Tehes märksõnal
topeltklõpsu, kuvatakse kõik antud märksõnaga seotud märkmed märkmete nimekirjas.

Atlas
Atlas laseb sul sirvida oma märkmeid sõltuvalt sellest, kus nad loodud on. Atlase avamiseks
vajuta külgmenüüs Atlas.
Kohakaardi vaade
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Atlases saad vaadata kõikide oma märkmete asukohti vajutades All Notes (kõik märkmed)
kaardile. Atlas loob ka kohakaardid märkmegruppidele, mis on loodud ühes kohas või selle
läheduses, muutes märkmete paiguti sirvimise hõlpsamaks.

Kaardivaade
Vajutades kohakaardile kuvatakse kaart. See vaade näitab sinu märkmete asukohad
interaktiivsel kaardil, kus saad sisse ja välja suumida. Samuti võid kaardil lingi riikuda
klõpsates ja lohistades hiirega või kasutades Current Location (hetkeasukoht) nuppu, mis asub
all vasakul.

(http://evernote.com/media/img/getting_started/evernote/windows/atlas_map_view.jpg)
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Numeeritud lipud näitavad, kui mitu märget on antud asukohas loodud. Märkmetest ülevaate
saamiseks vajuta sobivale lipule. Kui ühes paigas on loodud eri tüüpi märkmeid, antakse
nimekiri võimalustega menüü, kust saad valida sobiva. Samuti võid vajutada Note Count
(märkmete loendus) nupule, mis asub kaardi alumises paremas nurgas, et kuvada kõik kaardil
paistvad märkmed märkmete nimekirjas.

Otseteed
Vajuta külgmenüüs otseteede (Shortcuts) osas mistahes märkmel, märkmikul, märkmike
grupil või märksõnal, et kuvada see Evernote’is. Otseteed on kõige lihtsam viis pääseda ligi
asjadele, mida kasutad enim oma Evernote’i kasutajas.

Otseteedel märkmetele, märkmikele, märkmikegruppidele ja märksõnadele on juures vastav
viitav ikoon. Evernote’is võid luua kuni 250 otseteed.

Tegevusvoog
Tegevusvoos on loetletud kõik tegevused, mis on toimunud jagatud märkmete või märkmike
hulgas, mida oled jaganud, samuti ka märkmikes, mida teised on sinuga jaganud, ja millega
oled liitunud. Tegevusvoog sisaldab informatsiooni selle kohta, mis märkmeid on teised
loonud või uuendanud ja millal.
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Kui tegevusvoogu lisandub uusi andmeid, muutub tegevusvoo nupp siniseks ja näitab, mitu
uuendust on toimunud alates viimasest korrast, mil avasid tegevusvoo. Vajuta tegevusvoo
nupule, et näha nimekirja uuendatud märkmetest.
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Organiseeri oma märkmeid
Evernote annab sulle palju erinevaid viise, et hoida oma märkmed organiseeritud, et saaksid
sirvida, meelde jätta ja otsida viisidel, mis töötavad sinu jaoks kõige paremini.

Märkmeraamatud
Märkmeraamatud on kõige tüüpilisem viis märkmete organiseerimiseks Evernote’is ja
kasutatakse tavaliselt selleks, et märkmed kategooria, koha või eesmärgi järgi organiseerida.
Näiteks võid luua märkmiku pealkirjaga „Töömärkmed“ ja teise pealkirjaga „Personaalsed
märkmed“, et hoida vastavad märkmed lahus ja hõlbustada nende leidmist.
Kõigil Evernote’i kasutajatel on üks vaikemärkmik, mis luuakse automaatselt kasutaja
loomisel.
Jagatud märkmikes saab valikuliselt lubada teistel näha ja muuta sinu märkmiku sisu.
Uue märkmiku loomine
Uue märkmiku loomiseks käitu järgnevalt:
1. Vajuta külgmenüüs Notebooks (märkmikud). Märkmike nimekiri kuvatakse.
2. Vajuta + New Notebook (+ Uus märkmik) nuppu. Märkmike nimekirja ilmub uus
märkmik.
3. Sisesta oma uue märkmiku pealkiri ja vajuta Enter-klahvi. Märkmeid saad
märkmikusse hakata lisama koheselt.
Märkmete lisamine märkmikusse
Vaikimisi salvestatakse kõik uued märkmed sinu Evernote’i kasutaja vaikemärkmikusse.
Kindlasse märkmikusse märkme loomiseks, loe „ Loo ja redigeeri märkmeid“.
Märkmete lisamiseks märkmeraamatusse, toimi järgnevalt:
1. Vajuta külgmenüüs Notes (Märkmed). Kuvatakse märkmete nimekiri.
2. Vajuta märkmele, mida soovid liigutada. Märge kuvatakse märkmeredigeerijas.
3. Vajuta

märkmeredigeerija

ülemises

vasakus

nurgas

rippmenüüle. Kuvatakse nimekiri kõigi sinu märkmikega.
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olevale

märkmikuvalija

4. Vajuta märkmikule, kuhu soovid märkme liigutada. Evernote salvestab ning
sünkroniseerib automaatselt muutuse.
Märkmiku pealkirja muutmine
Olemasoleva märkmiku pealkirja muutmiseks vali see märkmike nimekirjast ja tee
paremklõps

märkmiku

pealkirjal

ning

vali

„Rename

Notebook“

(Märkmiku

ümberpealkirjastamine).
Märkmiku kustutamine
NB! Kui märkmik on kustutatud, liigutatakse kõik selles sisalduvad märkmed
prügimärkmikusse.
Märkmiku kustutamiseks toimi järgnevalt:
1. Vajuta külgmenüüst märkmike ikoonile.
2. Hoia all kontroll-klahvi ja tee märkmike nimekirjas klõps märkmikul, mida soovid
kustutada. Kuvatakse menüü. Toimib ka tehes parema hiirenupuga klõpsu vastaval
märkmikul (ilma kontroll-klahvi all hoidmata).
3. Vajuta Delete Notebook... (Kustuta märkmik...). Ilmub kinnitust nõudev kast.
4. Vajuta Delete (kustuta). Märkmik kustutatakse ja kõik sisalduvad märkmed
liigutatakse prügimärkmikusse.

Märkmikegrupid
Märkmikegrupid on järjekordne viis oma märkmeid soovi korral organiseerida, liites erinevad
märkmikud üheks grupiks. Märkmikegruppe kasutatakse tavaliselt sarnase teemaga märkmike
grupeerimiseks. Näiteks võiks luua märkmikegrupi pealkirjaga „Retseptid“ ning lisada sinna
märkmikud

pealkirjadega

„Hommikusöögiretseptid“,

„Magustoiduretseptid“,

„Suupisteretseptid“ jne.
Iga märkmikegrupp paistab märkmike nimekirjas kui märkmik suurema kastiga, mis näitab
märkmikegrupi pealkirja ja märkmike arvu antud grupis.
Märkmikegrupi loomine
Märkmikegrupi loomiseks toimi järgnevalt:
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1. Vajuta külgmenüüs märkmike ikoonile.
2. Lohista üks märkmik teise peale. Uus märkmikegrupp nende kahe märkmikuga
luuakse automaatselt.
3. Lohista märkmikegruppi ka teised märkmikud, mida soovid sinna lisada.
Märkmiku märkmikegruppi lisamine
Märkmiku märkmegruppi lisamine on lihtne. Lihtsalt lohista vastav märkmik märkmegrupile,
kuhu seda lisada soovid.
Märkmikegrupi kustutamine
Märkmikegrupi kustutamine ei kustuta ühtegi märkmikegrupis sisalduvat märkmikku ega
märget.
Märkmikegrupi kustutamiseks käitu järgmiselt:
1. Vajuta külgmenüüs märkmikele.
2. Hoia all kontroll-klahvi ja tee märkmike nimekirjas klõps märkmikegrupil, mida
soovid kustutada. Kuvatakse menüü. Parema hiirenupuga klõpsu tegemine vastaval
märkmikul (ilma kontroll-klahvi all hoidmata) viib sama tulemuseni.
3. Vajuta Delete Stack... (kustuta grupp...) Ilmub kinnituskast.
4. Vajuta Delete.

Otseteed
Otseteed on kõige lihtsam viis pääseda ligi asjadele, mida kasutad enim oma Evernote’i
kasutajas.
Otseteed asuvad külgmenüüs otseteede (Shortcuts) rubriigi all. Otseteid saad luua
märkmetele, märkmikele, märkmikegruppidele ja märksõnadele, mis kõik kuvatakse vastavate
ikoonidega.
Otsetee lisamine
Otsetee lisamiseks lihtsalt lohista märge või märkmik ükskõik kuhu külgmenüül. Otseteid
võid luua kuni 250.
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Mitme otsetee korraga loomiseks hoia all Shift-klahvi ja vajuta mitmetele kirjetele oma
Evernote’i kasutajas, et neid valida, ja lohista nad ükskõik kuhu külgmenüüle.
Otsetee kustutamine
Otsetee kustutamiseks lohista see ükskõik kuhu väljaspoole külgmenüüd.

Märksõnad
Märksõnad on viis märkmete seostamiseks võtmesõnadega ja parandada leitavust. Märksõnu
saab lisada nii märkme loomisel kui ka hiljem. Märkmeid kasutatakse üldiselt märkmete
seostamiseks kategooriate, mälestuste või kohtadega.
Oma Evernote’i kasutaja kõikide märksõnade vaatamiseks vajuta märksõnade ikoonile
külgmenüüst.
Märkmele märksõna lisamine
Märkmele märksõna lisamiseks toimi järgnevalt:
1. Ava uus või olemasolev märge.
2. Vajuta Click to add tag... (Vajuta, et lisada märksõna...) väljale.
3. Alusta märksõna kirjutamist. Ilmub nimekiri soovitatavatest märksõnadest.
4. Vajuta märksõnale, mida soovid lisada.
5. Vajuta Enter-klahvi. Märksõna rõhutatakse sinise värviga.
Uue märksõna loomine
Uue märksõna loomiseks toimi järgnevalt:
Märksõnade nimekirjast:
1. Vajuta külgmenüüs Tags (Märksõnad).
2. Vajuta märksõnade nimekirja ülemises vasakus nurgas asuvat + New Tag (+ Uus
märksõna) nuppu.
3. Sisesta uus märksõna.
Märkmeredigeerijast:
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1. Ava uus või olemasolev märge.
2. Vajuta Click to add tag... (Vajuta, et lisada märksõna...) väljale.
3. Sisesta uus märksõna
4. Vajuta Enter-klahvi. Märksõna rõhutatakse sinise värviga.
Märksõna kustutamine
Märksõna kustutamiseks toimi järgnevalt:
1. Vajuta külgmenüüs Tags (märksõnad).
2. Vajuta kontroll-klahvi all hoides märksõnale, mida soovid kustutada. Kuvatakse
menüü valikutega. Võib kasutada ka paremat klõpsu märksõnal.
3. Vajuta Delete Tag... (Kustuta märksõna...). Küsitakse kinnitust.
4. Vajuta Delete.
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Leia oma märkmed
Evernote’is on kõik otsitav, kaasa arvatud märkmete sisu, märksõnad ja manused. Evernote
otsib isegi manusena lisatud piltidelt teksti.

Näiteks otsi sõna „lisada“ ja Evernote leiab selle sõna ja märgistab selle sinu märgetes ja
piltides.

TypeAhead otsing
TypeAhead otsing muudab kindlate märgete leidmise lihtsamaks kui kunagi varem. Lihtsalt
alusta otsinguväljal kirjutamist ja rippmenüü näitab sulle soovituslikud vasted sinu Evernote’i
kasutaja sisu põhjal, sealhulgas:
•

Võtmesõnad ja fraasid

•

Märkmikud

•

Märksõnad

•

Hiljutised otsingud
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TypeAhead’i otsingusoovituste kasutamiseks vajuta neile rippmenüüs.

Dokumendi ja PDF otsing (Evernote Premiumi funktsioon)
Evernote Premiumi ja Evernote Businessi kasutajad saavad otsida nii trükitud kui ka
käsikirjalist teksti ka järgnevatest manusetüüpidest:
•

Skänneeritud PDF’id

•

Dokumendid (Microsoft Office ja iWork)

•

Töölehed (Microsoft Office ja iWork)

•

Ettekanded (Microsoft Office ja iWork)

Uuri veel nende ja muude toredate funktsioonide kohta, mis on olemas Evernote Premium’is
ja Evernote Business’is.

Otsingu valikud
Kasutades otsingu valikuid oma otsingutes, saad limiteerida, mida ja kuskohast Evernote otsib
sinu kasutajas. Otsingu valikud on kasulikud, kui su Evernote’i kasutajas on sadu või
tuhandeid märkmeid, kuid võib olla kasulik kõigile.
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Lisa oma otsingule otsingu süntaks, et filtreerida vasteid märksõnade, märkmike või muude
atribuutide kaupa. Täpsem info inglise keeles.

Hiljutised otsingud
Evernote salvestab automaatselt viis viimatist otsingut ja muudab need kättesaadavaks vaid
paari klikiga.
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Hiljutiste otsingute kasutamiseks toimi järgnevalt:
1. Vajuta otsingulahtri peale, et kuvada TypeAhead otsingu rippmenüü. Sinu viis
viimatist otsingut kuvatakse Recent Searches (hiljutised otsingud) rubriigi all. Hiljutisi
otsinguid kuvatakse vaid siis, kui vajutad otsingulahtrile siis, kui see on tühi.
2. Vali hiljutine otsing, mida soovid kasutada. Kõik sinu märkmed seoses selle otsinguga
kuvatakse märkmete nimekirjas.

Seotud märkmed
Evernote Premium’i and Business’i funktsioon
Windowsile loodud Evernote’is, luues või vaadates märget, kuvatakse märkmeredigeerija all
sinu Evernote’i kasutajas leiduvad antud märkmega seotud märkmed. Evernote valib seotud
märkmed analüüsides sinu uue märkme sisu samal ajal, kui sa seda kirjutad, ja võrdleb seda
kõikide teiste märgetega sinu Evernote’i kasutajas. Neid märkmeid saad avada vajutades
kuvatavale eelvaatele.

(http://evernote.com/media/img/getting_started/evernote/windows/related_notes.jpg)
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Jaga oma märkmeid
Evernote on rohkem kui tööriist asjade mäletamiseks – see on ka hea viis informatsiooni ja
mälestuste jagamiseks, samuti ka koostöö tegemiseks.

Jagatud märkmed
Iga märget saab jagada nii läbi Evernote’i kui ka e-maili, sotsiaalmeedia ja interneti, isegi kui
saaja ei ole Evernote’i kasutaja.

Märkme jagamiseks toimi järgnevalt:
1. Vajuta külgmenüüs Notes, et avada märkmete nimekiri.
2. Vajuta märkmete nimekirjast ühele märkmele, et see avada.
3. Vajuta jagamismenüü (Share) ikoonile, et kuvada jagamise rippmenüü.
Vali järgnevate hulgast sobiv viis märkme jagamiseks:
•

Send By Email (saada e-mailiga): Vajuta, et saata märkme sisu e-mailina. Saatjana
kuvatakse e-maili aadress, millega sinu Evernote’i kasutaja seotud on.

•

Post to Facebook (postita Facebook’i): Vajuta, et postitada märkme sisu oma
Facebooki seinale. Sind suunatakse Facebooki ja küsitakse kinnitust, et soovid
uuendust postitada.

•

Post to Twitter (postita Twitter’is): Vajuta, et oma märkme sisu säutsuda. Sind
suunatakse Twitter’isse ja küsitakse kinnitust, et soovid säutsu postitada.

•

Post to LinkedIn (postita LinkedIn’i): Vajuta, et postitada märkme sisu oma
LinkedIn’i kasutajas kui uuendus. Sind suunatakse LinkedIn’i ja küsitakse kinnitust, et
soovid uuendust postitada.
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•

Copy Note URL to Clipboard (kopeeri märkme URL lõikepuhvrisse): Vajuta, et
muuta märge avalikult kättesaadavaks URL’i abil. URL kopeeritakse automaatselt
lõikepuhvrisse ja seda võib jagada igaühega. Märkmeredigeerija ülemises paremas
nurgas olev jagamisikoon (Share) kuvatakse siniselt igal märkmel, millel on aktiivne
jagamislink. Palume arvestada, et jagatavad URL’id on ligipääsetavad kõigile, kellel
see URL olemas on. URL’i abil jagamise lõpetamiseks, et märge ei oleks enam avalik,
vajuta jagamisikoonile ning seejärel Stop Sharing (lõpeta jagamine).

Jagatud märkmikud
Märkmike jagamine lubab sul jagada oma märkmikke ja nendes sisalduvaid märkmeid
igaühega, olgu nad Evernote’i kasutajad või mitte.

Märkmiku jagamiseks toimi järgnevalt:
1. Vajuta külgmenüüs märkmikutele (Notebooks), et avada märkmikute nimekiri.
2. Liiguta hiir selle märkmiku kohale, mida soovid jagada. Märkmiku kaane alla
paremasse nurka ilmub jagamisikoon.
3. Vajuta jagamisikoonil. Kuvatakse märkmiku jagamisvõimalused.
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4. Vajuta ühel kahest jagamisvõimalusest:
1. Invite Individuals (Kutsu inimesi)
Annab võimaluse jagada oma märkmikku kindlate Evernote’i kasutajatega. Kui
jagad märkmiku oma personaalselt Evernote’i kasutajalt või jagad Evernote
Business’i märkmikku kellegagi väljaspool ettevõtet, saavad kutsutavad kutse
liitumiseks. Neile antakse võimalus vaadata märkmikku (View Notebook) (ainult
vaadata märkmikku veebibrauserist) või liituda märkmikuga (Join Notebook)
(lisab jagatud märkmiku kutsutava Evernote’i kasutajasse). Kui oled Evernote
Business’i kasutaja ja jagad ärimärkmikku, siis kutsutavad, kes on sinu Evernote’i
ettevõttes, saavad märguandeks e-maili ja märkmik ilmub nende Evernote’i
kasutajas pärast järgmist sünkroniseerimist.
2. Create a Public Link (loo avalik link)
Loob avalikult ligipääsetava URL’i, millele saab ligi igaüks, ka need, kellel
Evernote’i ei ole. Palume arvestada, et igaüks, kellel on avalik link olemas, saab
vaadata kogu märkmiku sisu. Avaliku lingi saab kaotada iga kell, vajutades
märkmiku jagamisikoonil ja seejärel vajutades Delete public link (kustuta avalik
link).
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Märkmikud, millega oled liitunud, või mida oled jaganud, kannavad

jagatud märkmiku

ikooni, ja kuvatakse märkmikute nimekirjas koos kõigi teiste märkmikega. Märkmikel,
millega oled liitunud, kuvatakse ka Evernote’i kasutajanimi, kellele antud märkmik kuulub.
Ka märkmeredigeerija annab vormindusriba all bänneriga märku, kui vaatad märget, mis on
jagatud märkmikus.
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Saa Evernote’ist rohkem kätte
Evernote’ist rohkema kättesaamiseks on palju viise, alustades veebilehtede otse oma
Evernote’i kasutajale kinnitamisega, kuni Evernote Premium’i lisaväärtusteni ja kogu
Evernote’i tootepere avastamiseni jne.

Evernote Web Clipper
Evernote Web Clipper on vahend, mille installid oma arvuti internetibrauserile, et kiirelt
salvestada teksti, pilte ja terveid veebilehekülgi otse oma Evernote’i kasutajasse. Märkmed,
mis on loodud Web Clipper’iga on automaatselt otsitavad ja sisaldavad URL aadressi lehelt,
kust nad pärit on. Uuri veel ja lae Evernote Web Clipper alla.

Iga päev töötavad üle 15 000 arendaja üle maailma, et luua ja arendada laia sortimenti 3.
osapoole rakendustest, teenustest ja toodetest, mis aitavad kasutajatel Evernote’ist enam kätte
saada. Avastamaks uusi rakendusi ja teenuseid, mis aitavad sul Evernote’ist enam kätte saada,
vaata ringi Evernote App Center'is.

Evernote Premium
Evernote Premium pakub suuremat salvestusruumi, rohkemaid võimalusi ja paremat
funktsionaalsust, et saaksid Evernote’ist enam kätte. Järgnevalt mõned paljudest Evernote
Premiumi eelistest:
•

Suurem igakuine üleslaadimislimiit: Lae oma Evernote’i kasutajale üles kuni 1GB
andmeid iga kuu.

•

Esmajärjekorras tugi: Saa vastused oma küsimustele veel kiiremini.

•

Muudetavad jagatud märkmikud: Võimalus lubada teistel muuta oma jagatud
märkmike sisu.

•

Otsitavad PDF manused: Otsi oma skänneeritud PDF dokumentide seest.

•

Märkme ajalugu: Vaata märkmetest eelnevaid versioone.
Evernote kasutusjuhend
Irena Sink 2014

Liitumisel on võimalik maksta nii kuu- kui aastamaksu. Evernote Premiumiga liitumiseks või
eeliste kohta rohkema informatsiooni saamiseks külasta Evernote Premium'i lehte või vali
Evernote’i tarkvaras Evernote > Upgrade to Premium (uuenda Premium kasutajaks).
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Muud allikad (Ingl. k)
Uuri veel neid täiendavaid allikaid, et saada Evernote’ist enim kätte, kasutades Windowsi:

Tehniline tugi
Otsi oma küsimustele vastuseid või võta ühendust tehnilise abi meeskonnaga.

Evernote'i kasutajate foorum
Loe või liitu teiste kasutajate aruteluga Evernote’i kasutamise kohta.

Evernote'i blogi
Saa inspiratsiooni kasutajate lugudest ja toodete teadaannetest Evernote’i blogis.

Teabebaas
Otsi artikleid, õpetusi ja vastuseid.
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