
Zaktualizowane szablony
Szablony ułatwiają rozpoczęcie pracy nad wybranym typem rysunku. Znajdziesz je 
na karcie Plik. Kategorie najpopularniejszych szablonów są oznaczone kolorami, 
a jeśli nie widać odpowiedniego szablonu, można go wyszukać.

Dostosowywanie wyglądu i projektu
Nadaj rysunkom spójny wygląd przez 
zastosowanie motywów i zgodnych kolorów. 
Znajdziesz je na karcie Projektowanie.

Dodawanie komentarzy
Dodaj komentarze do kształtu lub odpowiedz na 
komentarze innych. Kliknij wskaźnik komentarza 
na rysunku lub użyj karty Recenzja.

Pasek narzędzi Szybki dostęp
Te polecenia są zawsze widoczne. 
Aby dodać polecenie ze wstążki, 
kliknij je prawym przyciskiem 
myszy.

Pokazywanie i ukrywanie wstążki
Kliknij kartę, aby otworzyć wstążkę, 
albo przypnij ją, aby była zawsze 
widoczna.

Korzystanie z kontrolek 
dotykowych
Jeśli masz urządzenie dotykowe, 
takie jak tablet, możesz 
recenzować i edytować rysunki 
za pomocą gestów dotykowych. 
Dodawaj i przenoś kształty, 
używaj gestu ściskania i 
zmiany powiększenia, dodawaj 
komentarze i tekst.

Wyszukiwanie kształtów
Nie możesz znaleźć kształtu? 
Kliknij pozycję Wyszukiwanie 
w oknie Kształty.

Efekty kształtów
Dodaj do kształtów efekty, takie 
jak cienie, gradienty i obroty 3-W.

Specjalistyczne kształty
W szablonach są dostępne 
wzorniki, czyli kolekcje 
specjalistycznych kształtów. Aby 
uzyskać więcej opcji kształtów, 
możesz dodać więcej wzorników.

Przewodnik Szybki start 
Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego 
przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi.



Szybkie rozpoczynanie pracy
Program Visio zawiera dziesiątki szablonów, które pozwalają szybko rozpocząć 
pracę nad niemal każdym typem rysunku — od schematów organizacyjnych do 
diagramów sieci, rozkładów pomieszczeń, diagramów instalacji elektrycznej, 
przepływów pracy i wielu innych.

Każdy szablon zawiera kształty powiązane z typem rysunku, które są zgromadzone 
w specjalistycznych kolekcjach nazywanych wzornikami. Okno Kształty z boku rysunku 
zawiera najpopularniejsze wzorniki i kształty na potrzeby typu tworzonego diagramu.

Aby rozpocząć, przeciągnij kształty z okna Kształty na rysunek.

Nadawanie rysunkom 
profesjonalnego wyglądu 

Wystarczy kilka kliknięć, aby nadać rysunkowi profesjonalny i atrakcyjny wygląd. Użyj 
motywu, aby zastosować spójny zestaw kolorów, lub dostosuj motyw, wybierając jeden 
z wariantów kolorów. Galerie tych elementów znajdziesz na karcie Projektowanie. 

Umieść wskaźnik na poszczególnych opcjach galerii, aby zobaczyć podgląd 
rysunku na żywo po zastosowaniu danej opcji.

Kształtom również możesz nadać atrakcyjny wygląd. W programie Visio można teraz 
nadawać kształtom te same efekty — na przykład kolory wypełnienia, gradienty, cienie 
lub efekty 3-W — które są dostępne dla obiektów graficznych w innych programach 
pakietu Office. Użyj grupy Style kształtów na karcie Narzędzia główne.



Rzeczy, których możesz szukać 
Użyj poniższej listy, aby znaleźć najpopularniejsze narzędzia i polecenia programu Visio.

Czynność... Kliknij... A następnie spójrz tutaj...

Tworzenie lub otwieranie rysunku, zapisywanie, drukowanie lub 
udostępnianie, dostosowywanie sposobu działania programu Visio

Plik Grupy Nowy, Otwórz, Zapisz, Zapisz jako, Drukuj, Udostępnij, 
Eksportuj i Opcje.

Dodawanie lub edytowanie tekstu, stosowanie stylu do kształtu, 
wyrównywanie i rozmieszczanie kształtów

Narzędzia 
główne

Grupy Czcionka, Akapit, Style kształtów i Rozmieszczanie.

Dodawanie obrazu, rysunku CAD, pola tekstowego, kontenera lub łącznika Wstawianie Grupy Ilustracje, Części diagramu i Tekst.

Stosowanie do rysunku profesjonalnego schematu kolorów, dodawanie tła Projektowanie Grupy Motywy, Warianty i Tła.

Sprawdzanie pisowni, dodawanie komentarzy lub odpowiadanie na nie Recenzja Grupy Sprawdzanie oraz Komentarze.

Włączanie linii siatki i prowadnic, otwieranie okna Dane kształtu Widok Grupa Pokazywanie i Ułatwienia wizualne.



Zespołowa praca nad diagramem
 
Jeśli rysunek jest zapisany w witrynie programu SharePoint, wielu członków zespołu 
może jednocześnie nad nim pracować. Można sprawdzić, kto jeszcze pracuje nad 
różnymi częściami diagramu, a wszyscy otrzymują powiadomienia o zmianach 
wprowadzonych przez inne osoby. 

Jeśli rysunek jest udostępniony w programie SharePoint lub usłudze Office 365, 
inne osoby mogą go przeglądać i komentować za pomocą przeglądarki sieci Web, 
nawet gdy nie mają zainstalowanego programu Visio.

Udostępnianie danych i opinii 
w komentarzach
 
W programie Visio usprawniono metody komentowania i udostępniono funkcje 
dodawania komentarzy lub odpowiadania na nie w programie Visio lub w trybie 
online za pośrednictwem Usług programu Visio.

Można sprawdzić, które osoby komentujące są w trybie online, i jeśli na komputerze 
jest zainstalowany program Lync 2013, rozpocząć z nimi konwersację za pomocą 
wiadomości błyskawicznych w programie Visio.

Używanie programu Visio 
do wizualizowania danych
 

Połącz dowolne kształty na diagramie z danymi dostarczanymi w czasie 
rzeczywistym, aby móc skuteczniej odczytywać i interpretować złożone dane. 
Możliwe jest podłączenie popularnych biznesowych źródeł danych, takich 
jak programy Excel, Access, SQL Server lub SharePoint. Dane kształtu będą 
aktualizowane automatycznie za każdym razem, gdy zmienią się dane źródłowe.

Dane mogą być przedstawiane w zrozumiały sposób za pomocą elementów 
dołączonych do kształtu — kolorów, ikon, symboli i wykresów.

Te elementy graficzne są również automatycznie aktualizowane w razie zmiany 
danych. Ułatwia to natychmiastowe identyfikowanie wzorców w danych.



Jak pracować z osobami, które nie 
mają programu Visio 2013 
Oto rzeczy, o których należy pamiętać w razie udostępniania lub wymiany plików 
z osobami, które korzystają ze starszych wersji programu Visio.

W programie  
Visio 2013 Co się dzieje? Co należy zrobić?

Otwarto dokument 
utworzony w programie 
Visio 2010.

Plik zostaje otwarty w trybie zgodności, w którym funkcje programu 
Visio 2013 mogące powodować problemy w poprzednich wersjach 
są wyłączone.

Jeśli plik nie będzie wyświetlany w starszych wersjach, zapisz go jako 
rysunek programu Visio 2013. Możesz też przekonwertować go na 
nowy format, klikając pozycję Plik > Informacje > Konwertuj. Jeśli to 
polecenie nie jest dostępne, nie ma potrzeby konwertowania pliku.

Dokument zapisano jako 
plik programu Visio 2013.

W czasie otwierania i zapisywania pliku nie będą występowały 
problemy ze zgodnością. Osoby posiadające starsze wersje 
programu Visio nie będą mogły otworzyć pliku, ponieważ format 
pliku używany w programie Visio 2013 nie jest zgodny z programem 
Visio 2010 lub wcześniejszymi wersjami.

Jeśli inne osoby będą w przyszłości otwierać rysunek w starszych 
wersjach programu Visio, zapisz plik jako wcześniejszy typ pliku. 
Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako. Następnie wybierz miejsce, 
w którym chcesz zapisać plik, i z listy Zapisz jako typ wybierz 
pozycję Rysunek programu Visio 2003–2010.

Dokument zapisano jako 
plik programu Visio 2010.

W czasie zapisywania rysunku w starszym formacie zostaje wyświetlone 
narzędzie sprawdzania zgodności, w którym jest widoczna lista 
potencjalnych problemów. Elementy na tej liście zwykle wskazują użyte 
w rysunku funkcje programu Visio 2013, których nie ma w starszych 
wersjach lub które nie będą w nich działać.

Narzędzie sprawdzania zgodności informuje o zmianach, jakie 
zostaną wprowadzone na rysunku w razie jego zapisania w starszym 
formacie pliku. Anuluj operację zapisywania jako, jeśli nie chcesz, aby 
te zmiany zostały wprowadzone. W przeciwnym razie program Visio 
2013 automatycznie wprowadzi te zmiany i po zapisaniu zostanie 
wyświetlony zaktualizowany rysunek.


