
Modificarea dimensiunii ecranului sau închiderea unei 
baze de date
Faceți clic pe pictograma Access pentru a redimensiona sau 
a muta ecranul ori pentru a închide baza de date. 

Utilizarea controalelor din Bara de instrumente Acces rapid
Puteți să adăugați sau să modificați rapid controalele dintr-un formular sau dintr-un raport, dacă 
faceți clic pe pictograma instrumentelor, când formularul sau raportul este deschis în vizualizarea 
Proiectare sau vizualizarea Aspect. 

Gestionarea fișierelor
Deschideți, închideți, imprimați, 
partajați, salvați ca versiuni 
anterioare, ca șablon și criptați 
sau compactați și reparați baza 
de date.

Bara de stare
Afișează informații despre 
vizualizarea curentă.

Obținerea ajutorului 
Faceți clic pe semnul de întrebare 
pentru a găsi conținut de ajutor. 

Filtrarea obiectelor 
Tastați un cuvânt cheie în caseta 
Căutare pentru a filtra obiectele 
din baza de date.

Butoanele de vizualizare
Faceți clic pe pictograme pentru 
a trece de la o vizualizare 
disponibilă la alta, pentru 
obiectul curent. 

Deschiderea unui lansator de 
casetă de dialog
Faceți clic pe acesta pentru 
a utiliza caracteristicile 
suplimentare disponibile 
pentru grup.

Ascunderea panglicii
Faceți clic pe săgeata în sus 
pentru a ascunde Panglica, 
păstrând la vedere filele.

Ghid de pornire rapidă 
Microsoft Access 2013 are un aspect diferit față de versiunile anterioare – iată de ce am creat
acest ghid, pentru a vă ajuta să minimizați curba de învățare.

Lansatoare de casete 
de dialog
Dacă vedeți această 
pictogramă  lângă 
orice grup de comenzi 
din panglică, puteți să 
faceți clic pe aceasta 
pentru a vedea o casetă 
cu mai multe opțiuni.



Ce găsesc pe fila Cont? 
Faceți clic pe Fișier > Cont în Access 2013 pentru a vă gestiona informațiile de 
utilizator, pentru a modifica fundalul sau tema, pentru a vedea și a adăuga serviciile 
web disponibile, pentru a afișa informații despre produsele Office și pentru a gestiona 
abonamentele la produse.

Unde este opțiunea Copiere 
de rezervă? 
Întotdeauna este o idee bună să efectuați o copie de rezervă a datelor importante. 
Pentru a face aceasta în Access 2013, faceți clic pe Fișier > Salvare ca. Apoi, sub 
Salvare bază de date ca > Complex, faceți clic pe Copiere de rezervă bază 
de date. 



Lucruri pe care s-ar putea să le căutați 
Utilizați lista de mai jos pentru a găsi unele dintre cele mai uzuale instrumente și comenzi din Access 2013.

Pentru aceasta... Faceți 
clic pe... Apoi căutați în...

Deschiderea, închiderea, crearea, salvarea, imprimarea, publicarea sau 
gestionarea bazei de date 

Fișier Vizualizarea Backstage (faceți clic pe linkurile din panoul din stânga).

Vizualizarea obiectelor, decuparea, copierea sau lipirea datelor, formatarea 
textului, adăugarea unui rând Totaluri sau găsirea datelor

Pornire Grupurile Vizualizări, Clipboard, Sortare și filtrare, Înregistrări și 
Formatare text.

Adăugarea părților de aplicație, a tabelelor, interogărilor, formularelor, 
rapoartelor sau macrocomenzilor

Creare Grupurile Șabloane, Tabele, Interogări, Formulare, Rapoarte și 
Macrocomenzi și cod.

Aducerea fișierelor, trimiterea de date sau legarea la surse externe Date externe Grupurile Import și legare și Export.

Compactarea și repararea unei baze de date, lucrul cu cod Visual Basic, 
macrocomenzi, relații și analizarea sau mutarea datelor în SharePoint

Instrumente 
bază de date

Grupurile Instrumente, Macrocomenzi, Relații, Analiză și Mutare date.

Vizualizarea și utilizarea obiectelor din baza de date Panoul de 
navigare

Grupul Toate obiectele Access.

Corectarea problemelor cu fișierele sau adăugarea unei parole la o bază 
de date

Fișier Grupurile Informații, Compactare și reparare și Criptare cu parolă.

Crearea unei aplicații Access Fișier Opțiunile Nou, Aplicație web particularizată  sau șabloane web.



Ce s-a întâmplat cu 
caracteristica Pivot Chart?
Nu puteți crea rapoarte Pivot Chart sau tabele în Access 2013, însă puteți să le 
importați din Excel și alte aplicații, apoi să le adăugați cu controlul Diagramă.

Text lung este noul Memo 
În cazul în care căutați tipul de date Memo pentru câmpurile mai lungi de text, 
încercați în schimb tipul de date Text lung.

Ce este o aplicație Access?
Aplicațiile Access sunt precum bazele de date web pe care le puteți utiliza pentru 
a vizualiza și a vă partaja datele în cloud. Cu aplicațiile Access, veți avea opțiuni de 
gestionare și de stocare a datelor centralizate și securizate. 

Cu Access 2013, puteți să creați și să modificați cu ușurință proiectarea unei aplicații. 
Începeți cu un șablon de aplicație sau creați propria aplicație web particularizată.

Numele de șablon care încep cu cuvântul „Desktop” vor crea o bază de date client. 
Pentru a crea aplicații Access apps, utilizați orice șablon care este marcat cu 
o pictogramă glob.



Cum să lucrați cu persoanele care încă 
nu dețin Access 2013 
Iată câteva aspecte de reținut atunci când partajați sau faceți schimb de fișiere cu 
persoane care utilizează o versiune mai veche de Access.

În Access 2013… Ce se întâmplă? Ce trebuie să fac?

Deschideți un fișier bază 
de date care a fost creat 
cu Access 2007.

Puteți să utilizați Access 2013 pentru a deschide și a utiliza fișiere 
care au fost create în Access 2007. Cu toate acestea, nu veți putea 
să vedeți sau să utilizați caracteristici precum Pivot Table sau 
formatarea condițională.

Importați numai tabelele, apoi reaplicați formatările în Access 2013.

Salvați baza de date ca 
fișier Access 2007.

Veți putea să deschideți și să utilizați baza de date. Nimic.

Salvați baza de date ca 
fișier Access 2010.

Access 2007 și 2010 utilizează același format de fișier. Dacă ați 
publicat o bază de date web Access 2010 și o deschideți în Access 
2013, veți putea doar să o vedeți; nu veți putea să o modificați.

Dacă ați publicat o bază de date Access 2010 ca bază de date web, 
iar ulterior doriți să o transformați în aplicație Access, importați 
datele într-o aplicație web particularizată.



Ce se află pe fila Informații?
Din orice bază de date deschisă, faceți clic pe Fișier > Informații.

Compactare și reparare bază de date poate preveni și remedia problemele cu 
bazele de date sau poate compacta fișierele, pentru a economisi spațiu.

Fișierele salvate în Access 2007 sau într-un format mai nou sunt deja criptate, însă 
puteți să adăugați o parolă suplimentară pentru a securiza și mai bine datele, dacă 
faceți clic pe Criptare cu parolă.

Dacă faceți clic pe Vizualizare și editare proprietăți bază de date, se afișează 
informațiile despre obiectele din baza de date, urmărirea revizuirilor și dimensiunea 
bazei de date. De asemenea, puteți să modificați titlul bazei de date, autorul, firma 
și informațiile de hyperlink din fila Rezumat aflată aici.

Pot efectua conversia bazei 
mele de date Access într-o 
aplicație Access?
Deși aplicațiile Access sunt utilizate și pentru urmărirea datelor, nu puteți să efectuați 
conversia unei baze de date desktop într-o aplicație Access sau invers. Cu toate 
acestea, puteți să utilizați datele dintr-o bază de date desktop într-o aplicație 
Access.

Faceți clic pe Nou > Aplicație web particularizată > Creați un tabel dintr-o 
sursă de date existentă. 


