
Oppdaterte maler
Med maler blir det enklere å starte ønsket tegningstype. Du finner dem i kategorien 
Fil. De mest populære malene er fargekodet etter kategori, og du kan søke hvis du 
ikke ser den du vil ha.

Tilpasse utseendet og utformingen
Gi tegningen et koordinert utseende med 
temaer og samsvarende farger. Du finner dem i 
kategorien Utforming.

Legge til kommentarer
Legg til kommentarer for en figur, eller svar på kommentarer fra andre. 
Klikk en kommentarindikator på tegningen, eller bruk kategorien 
Gjennomgå.

Verktøylinjen for hurtigtilgang
Kommandoene her vises alltid. 
Høyreklikk en kommando på 
båndet hvis du vil legge den til her.

Vise eller skjule båndet
Klikk en kategori hvis du vil åpne 
båndet, eller fest det, slik at det 
alltid vises.

Bruke berøringskontroller
Hvis du har en berøringsenhet, 
for eksempel en tavle-PC, 
kan du se gjennom og 
redigere tegningen med 
berøringsbevegelser. Legg til 
og flytt figurer, bruk kniping og 
zoom, legg til kommentarer og 
tekst.

Søke etter figurer
Er det en figur du ikke finner? 
Klikk Søk i Figurer-vinduet.

Figureffekter
Gi figurer effekter, for eksempel 
skygger, graderinger eller 
3D-rotasjoner.

Spesialfigurer
Maler kommer med sjablonger, 
som er samlinger med 
spesialfigurer. Du kan legge til 
flere sjablonger for å få flere 
figuralternativer.

Hurtigstartveiledning 
Microsoft Visio 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget 
denne veiledningen for å minimere læringskurven.



Komme raskt i gang med 
arbeidet
Visio kommer med dusinvis av maler, slik at du kommer raskt i gang med 
nesten alle typer tegninger, fra organisasjonskart via nettverksdiagrammer og 
plantegninger til arbeidsflyter og mye mer.

Få tegningen til å se 
profesjonell ut 

Med bare noen få klikk kan du gi tegningen et profesjonelt og inntagende utseende. 
Bruk et tema hvis du vil bruke et koordinert sett av farger, eller foreta en tilpassing 
med en av fargevariantene. Du finner gallerier for begge i kategorien Utforming. 

Flytt musepekeren over hvert gallerialternativ for å få en direkte forhåndsvisning av 
hvordan tegningen hadde blitt seende ut.

Hver mal omfatter figurer som er relatert til tegningstypen, i spesialsamlinger kalt 
sjablonger. Figurer-vinduet ved siden av tegningen inneholder de mest populære 
sjablongene og figurene for diagramtypen du lager.

Du begynner ved å dra figurer fra Figurer-vinduet over på tegningen.

Du kan også gi figurer større visuell gjennomslagskraft. I Visio kan du nå gi figurer 
de samme effektene, for eksempel fyllfarger, graderinger, skygger eller 3D-effekter, 
som du kan gi grafikk i andre Office-programmer. Bruk Figurstiler-gruppen i 
kategorien Hjem.



Ting du kanskje leter etter 
Du kan bruke listen nedenfor til å finne noen av de vanligere 
verktøyene og kommandoene i Visio.

Hvis du vil... Klikker du... Og deretter ser du i...

Opprette eller åpne en tegning, lagre, skrive ut eller dele, endre hvordan Visio 
fungerer

Fil Gruppene Ny, Åpne, Lagre, Lagre som, Skriv ut, Del, Eksporter 
og Alternativer.

Legge til eller redigere tekst, gi en stil til en figur, justere og ordne figurer Hjem Gruppene Skrift, Avsnitt, Figurstiler og Ordne.

Legge til bilder, CAD-tegninger, tekstbokser, beholdere eller koblinger Sett inn Gruppene Illustrasjoner, Diagramdeler og Tekst.

Bruke et profesjonelt fargevalg på en tegning, legge til en bakgrunn Utforming Gruppene Temaer, Varianter og Bakgrunner.

Kjøre stavekontroll, legge til eller svare på kommentarer Gjennomgå Gruppene Korrektur og Kommentarer.

Aktivere rutenett og støttelinjer, aktivere Figurdata-vinduet Visning Gruppene Vis og Visuelle hjelpemidler.



Arbeide på et diagram som en 
gruppe
 
Hvis tegningen lagres på SharePoint, kan flere gruppemedlemmer arbeide på den 
samtidig. Se hvem som arbeider på ulike deler av diagrammet. Alle blir varslet om 
hva andre har endret. 

Hvis tegningen deles på SharePoint eller Office 365, kan andre vise og kommentere 
den via nettleseren, selv om de ikke har Visio installert.

Dele bidrag og tilbakemeldinger 
i kommentarer
 
Visio har nå forbedret kommentering, slik at du kan legge til og svare på 
kommentarer i Visio eller på nettet ved å bruke Visio-tjenester.

Bruke Visio til å visualisere data
 
Du kan koble alle figurer i diagrammet til sanntidsdata for å gjøre komplekse data 
enklere å få oversikt over og forstå. Du kan koble til vanlige forretningsdatakilder, 
for eksempel Excel, Access, SQL Server eller SharePoint, og du kan få figurdataene 
til å oppdateres automatisk når kildedataene endres.

Du kan deretter gjøre dataene øyeblikkelig forståelige med farger, ikoner, symboler 
og diagrammer som er knyttet til figuren.

Du kan se når kommentargivere er tilkoblet, og hvis du har Lync 2013 installert, kan 
du konfigurere en direktemeldingssamtale med dem i Visio.

Grafikken oppdateres også automatisk når dataene endres. Dermed blir det enklere 
å identifisere mønstre med et øyekast.



Arbeide med personer som ikke har 
Visio 2013 
Her er noe du bør være oppmerksom på når du deler eller utveksler filer med 
personer som bruker en eldre versjon av Visio.

I Visio 2013 gjør du 
følgende: Hva skjer? Hva bør jeg gjøre?

Du åpner et dokument 
som ble opprettet med 
Visio 2010.

Filen åpnes i kompatibilitetsmodus. Dermed deaktiveres funksjoner i 
Visio 2013 som hadde skapt problemer i tidligere versjoner.

Hvis du tror at filen ikke kommer til å vises i eldre versjoner, lagrer 
du den som en Visio 2013-tegning. Du kan eventuelt konvertere den 
til det nye formatet ved å klikke Fil > Informasjon > Konverter. 
Hvis denne kommandoen ikke er tilgjengelig, trenger du ikke å 
konvertere filen.

Du lagrer prosjektet som 
en Visio 2013-fil.

Du får ingen kompatibilitetsproblemer når du åpner eller lagrer 
filen. De som har eldre versjoner av Visio, kan ikke åpne filen siden 
filformatet som brukes i Visio 2013, ikke er kompatibelt med Visio 
2010 eller tidligere versjoner.

Hvis andre kommer til å åpne tegningen i eldre versjoner av Visio, 
lagrer du den som en tidligere filtype. Klikk Fil > Lagre som. 
Velg plasseringen der du vil lagre filen, og velg deretter Visio 
2003-2010-tegning i Filtype-listen.

Du lagrer dokumentet som 
en Visio 2010-fil.

Når du lagrer tegningen i et eldre format, vises 
Kompatibilitetskontroll med en liste over potensielle problemer. 
Denne henviser vanligvis til Visio 2013-funksjoner som ikke er der 
eller ikke fungerer i tidligere versjoner.

Kompatibilitetskontroll forklarer hvilke endringer som gjøres i 
tegningen når den lagres i det eldre filformatet. Avbryt Lagre som 
hvis du ikke vil gjøre disse endringene. Ellers gjøres endringene 
automatisk, og den reviderte tegningen vises når lagringen er 
fullført.


