
Frissített sablonok
A sablonok kiindulópontul szolgálnak a legkülönfélébb rajzokhoz. Megnyitásukhoz 
kattintson a Fájl fülre. A legnépszerűbb sablonok kategóriák szerint más és más 
színűek, és ha nem látja a megfelelő sablont, keressen rá.

A megjelenés és a kialakítás testreszabása
A rajznak témák és harmonizáló színek 
alkalmazásával egységes megjelenést adhat. 
Ezeket az elemeket a Fájl lapon találhatja.

Megjegyzések hozzáadása
Az alakzatokhoz megjegyzéseket adhat, illetve válaszolhat mások 
megjegyzéseire. Kattintson a megjegyzést jelző ikonra a rajzon, vagy 
a Véleményezés fülre a menüszalagon.

A gyorselérési eszköztár
Az itt elhelyezett parancsok mindig 
szem előtt vannak. Ha egy parancsot 
fel szeretne venni az eszköztárra, 
kattintson rá a jobb gombbal.

A menüszalag megjelenítése 
és elrejtése
A menüszalag megnyitásához 
kattintson az egyik fülre, vagy 
rögzítse a menüszalagot, hogy 
mindig látható legyen.

Érintésvezérlők használata
Ha érintésvezérelt eszközt, 
például táblagépet használ, 
a rajz véleményezéséhez és 
szerkesztéséhez kézmozdulatokat 
is használhat. Alakzatokat vehet 
fel és távolíthat el, csippenthet és 
nagyíthat, illetve megjegyzéseket 
és szöveget írhat.

Alakzatok keresése
Nem talál egy alakzatot? 
Kattintson a Keresés fülre az 
Alakzatok ablakban.

Alakzateffektusok
Az alakzatokhoz effektusokat, 
például árnyékot, színátmenetet 
vagy térbeli forgatást adhat.

Tematikus alakzatok
A sablonok rajzsablonokat 
tartalmaznak, amelyek tematikus 
alakzatok gyűjteményei. További 
rajzsablonok felvételével újabb 
alakzatokhoz juthat.

Első lépések 
A Microsoft Visio 2013 külsőre kicsit más, mint elődei, ezért ezzel az útmutatóval 
szeretnénk megkönnyíteni a program megismerését.



Fejesugrás a munkába
A Visio több tucat sablont tartalmaz, ezek alapján szinte bármilyen rajznak 
villámgyorsan nekifoghat, legyen szó szervezeti diagramokról, hálózati rajzokról, 
alaprajzokról, kapcsolási rajzokról vagy folyamatábrákról.

A sablonokban az adott rajztípusnak megfelelő alakzatok találhatók 
gyűjteményekbe, úgynevezett rajzsablonokba rendezve. A rajz szélén megjelenő 
Alakzatok ablak tartalmazza a készülő diagramtípus leggyakrabban használt 
rajzsablonjait és alakzatait.

A kezdéshez húzzon alakzatokat az Alakzatok ablakból a rajzlapra.

Profi megjelenésű rajz kialakítása 

Néhány kattintással vonzó, profi megjelenést adhat a rajznak. Téma beállításával 
harmonikus színösszeállítást alkalmazhat, vagy testre szabhatja azt az egyik 
színvariációval. Mindkét gyűjtemény a Tervezés lapon található. 

Ha a gyűjtemények egyes elemeire mutat, a rajzon megjelenik az adott beállítás élő 
mintaképe.

Az alakzatokat látványosabbá is teheti. A Visióban most alakzatokhoz rendelheti 
azokat az effektusokat (kitöltőszíneket, színátmeneteket, árnyékokat vagy térbeli 
effektusokat), amelyeket az Office más programjaiban ábrákhoz lehet rendelni. 
Ezeket az Alakzatstílusok csoportban találja meg a Kezdőlap lapon.



Mi hol található? 
Az alábbi táblázat alapján megtalálhatja a leggyakrabban használt eszközök és 
parancsok némelyikét a Visióban.

Művelet A menüszalag 
lapja A parancs pontos helye

Rajzok létrehozása, megnyitása, mentése, kinyomtatása és megosztása, 
a Visio működésének finomhangolása

Fájl Új, Megnyitás, Mentés, Mentés másként, Nyomtatás, Megosztás, 
Exportálás és Beállítások csoport

Szöveg felvétele és szerkesztése, alakzatstílus használata, alakzatok 
igazítása és elrendezése

Kezdőlap Betűtípus, Bekezdés, Alakzatstílusok és Elrendezés csoport

Képek, CAD-rajzok, szövegdobozok, tárolók és összekötők beszúrása Beszúrás Ábrák, Diagramelemek és Szöveg csoport

Profi színséma alkalmazása a rajzra, háttér hozzáadása Tervezés Témák, Variációk és Hátterek csoport

Helyesírás-ellenőrzés, megjegyzések írása és megválaszolása Véleményezés Nyelvi ellenőrzés és Megjegyzések csoport

Rácsvonalak és segédvonalak bekapcsolása, az Alakzatadatok 
munkaablak megjelenítése

Nézet Megjelenítés és Vizuális segédelemek csoport



Csapatmunka a diagramokon
 

Ha a rajzot SharePoint-webhelyre menti, több csapattag dolgozhat rajta 
egyidejűleg. Mindenki láthatja, hogy kik dolgoznak egy diagram különböző 
részein, és mindenki értesítést kap a többiek módosításairól. 

Ha a rajz meg van osztva a SharePointban vagy az Office 365-ben, mások 
megnézhetik azt és megjegyzést írhatnak hozzá a böngészőn keresztül, még ha 
nincs is a számítógépükre telepítve a Visio.

Észrevételek és visszajelzések 
megosztása megjegyzésekben
 

A Visio továbbfejlesztett megjegyzéskezelő rendszere lehetővé teszi megjegyzések 
írását és megválaszolását a Visióban vagy a Visio Services használatával az interneten.

Adatok ábrázolása a Visióban
 

A diagram bármely alakzatát összekapcsolhatja valós idejű adatokkal, így az 
összetett adatok egyszerűbben megvizsgálhatók és átláthatók. Csatlakozhat az 
általánosan használt üzleti adatforrásokhoz, például az Excelhez, az Accesshez, az SQL 
Serverhez és a SharePointhoz, továbbá beállíthatja, hogy az alakzathoz rendelt adatok a 
forrásadatok változásakor automatikusan módosuljanak.

Az adatokat ezután az alakzathoz csatolt színek, ikonok, szimbólumok és 
grafikonok használatával azonnal érthetővé teheti.

Láthatja, hogy egy megjegyzés írója mikor van online állapotban, és ha a Lync 2013-at 
telepítette, beszélgetést kezdeményezhet vele a Visióban.

Az adatok változásakor az ábrák is automatikusan frissülnek. Ez megkönnyíti az 
adatokban rejlő minták felismerését.



Hogyan lehet együttműködni olyan személyekkel, 
akik nem Visio 2013-at használnak? 
Az alábbi táblázatban összefoglaltunk néhány fontos dolgot, amelyre érdemes figyelni, ha olyanokkal oszt 
meg vagy cserél fájlokat, akik a Visio valamelyik régebbi verzióját használják.

Művelet a  
Visio 2013-ban Mi történik? Mi a teendő?

Megnyit egy, a Visio 2010-
es verziójában készült 
dokumentumot.

A fájl kompatibilis üzemmódban nyílik meg, és a Visio 2013 azon új 
funkciói, amelyek a korábbi verziókban problémát okoznának, nem 
működnek.

Ha úgy gondolja, hogy a fájlt nem nyitja meg senki a korábbi 
programverziókban, mentse Visio 2013-rajzként. Konvertálhatja 
is a fájlt az új formátumba a Fájl > Információ > Konvertálás 
gombra kattintva. Ha ez a parancs nem érhető el, akkor nincs 
szükség a konvertálásra.

Visio 2013-as fájlként 
menti a dokumentumot.

A fájl megnyitásakor és mentésekor nem lépnek fel kompatibilitási 
problémák. A Visio régebbi verzióját használó személyek nem 
tudják megnyitni a fájlt, mert a Visio 2013 fájlformátuma nem 
kompatibilis a Visio 2010-es vagy régebbi verzióival.

Ha számít arra, hogy a fájlt régebbi programverziókban megnyitják, 
mentse a régebbi fájlformátumban. Kattintson a Fájl > Mentés 
másként parancsra. Adja meg a mentés helyét, majd a Fájl típusa 
listában válassza a Visio 2003–2010 rajz lehetőséget.

Visio 2010-es fájlként 
menti a dokumentumot.

Ha régebbi formátumban menti a rajzot, megjelenik 
a kompatibilitás-ellenőrző, és listázza a lehetséges problémákat. 
Ez a lista általában a rajz azon Visio 2013-as funkcióit tartalmazza, 
amelyek a korábbi programverziókban nem léteznek vagy nem 
működnek.

A kompatibilitás-ellenőrző közli, hogy a régebbi fájlformátumba 
való mentéskor milyen változások történnek a rajzban. Ha ezeket 
a változásokat el szeretné kerülni, állítsa le a mentést. Ellenkező 
esetben a Visio 2013 automatikusan elvégzi a módosításokat, és 
a mentés után már a megváltozott rajz jelenik meg.


