
Șabloane actualizate
Șabloanele vă ajută să porniți tipul de desen dorit. Le găsiți pe fila Fișier. Cele mai 
populare șabloane sunt codificate cu culori, în funcție de categorie, și puteți să 
căutați șablonul dorit, dacă nu îl vedeți.

Particularizarea aspectului și a proiectului
Oferiți-i desenului dvs. un aspect armonios, 
cu teme și culori asortate. Le găsiți pe fila 
Proiectare.

Adăugarea comentariilor
Adăugați comentarii la o formă sau răspundeți la 
comentariile altora. Faceți clic pe un indicator de 
comentariu din desen sau utilizați fila Revizuire.

Bara de instrumente 
Acces rapid
Comenzile de aici sunt 
întotdeauna vizibile. Faceți 
clic dreapta pe o comandă din 
panglică pentru a o adăuga aici.

Afișarea sau ascunderea 
panglicii
Faceți clic pe o filă pentru 
a deschide panglica sau  
fixați-o astfel încât să fie 
întotdeauna vizibilă.

Utilizarea controalelor tactile
Dacă aveți un dispozitiv tactil, 
de exemplu o tabletă, puteți să 
revizuiți și să editați desenul cu 
gesturi de atingere. Adăugați și 
mutați forme, utilizați apropierea 
degetelor și zoomul, adăugați 
comentarii și text.

Căutarea formelor
Nu găsiți o formă? Faceți clic pe 
Căutare în fereastra Forme.

Efecte pentru forme
Oferiți formelor efecte cum ar fi 
umbre, gradienți sau rotații 3D.

Forme specializate
Șabloanele sunt însoțite de 
tipare, care sunt colecții de forme 
specializate. Puteți să adăugați 
mai multe tipare pentru mai 
multe opțiuni pentru forme.

Ghid de pornire rapidă 
Microsoft Visio 2013 arată altfel, în comparație cu versiunile anterioare, 
așadar am creat acest ghid pentru a vă ajuta să minimizați curba de învățare.



Începeți lucrul mai repede
Visio conține zeci de șabloane cu ajutorul cărora să începeți rapid aproape orice tip 
de desen: organigrame, diagrame de rețea, planuri de nivel, diagrame de cablaj, 
fluxuri de lucru etc.

Faceți ca desenul să aibă un 
aspect profesionist 

Doar câteva clicuri pot oferi desenului dvs. un aspect profesionist și atrăgător. 
Utilizați o temă pentru a aplica un set coordonat de culori sau particularizați-o 
cu una din variantele de culori. Găsiți galerii pentru ambele pe fila Proiectare. 

Treceți cu indicatorul peste fiecare opțiune din galerie pentru a obține o examinare 
dinamică a modului în care va arăta desenul.

Fiecare șablon conține forme asociate la tipul de desen, în colecții specializate, 
numite tipare. Fereastra Forme, lângă desen, conține cele mai populare tipare 
și forme pentru tipul de diagramă pe care îl creați.

Pentru a începe, glisați forme din fereastra Forme în desen.

De asemenea, puteți să adăugați formelor mai mult impact vizual. Visio vă permite 
acum să oferiți formelor aceleași efecte, de exemplu, culori de umplere, gradienți, 
umbre sau efecte 3D, pe care le puteți adăuga elementelor artistice, în alte programe 
Office. Utilizați grupul Stiluri formă de pe fila Pornire.



Lucruri ce s-ar putea să căutați 
Utilizați lista de mai jos pentru a găsi unele dintre instrumentele și comenzile obișnuite din Visio.

Acțiune... Faceți 
clic pe... Și căutați în...

Crearea sau deschiderea unui desen, salvarea, imprimarea sau partajarea, rafinarea 
modului în care funcționează Visio

Fișier Grupurile Nou, Deschidere, Salvare, Salvare ca, Imprimare, 
Partajare, Export și Opțiuni.

Adăugarea sau editarea de text, aplicarea unui stil într-o formă, alinierea și 
aranjarea formelor

Pornire Grupurile Font, Paragraf, Stiluri formă și Aranjare.

Adăugarea unei imagini, a unui desen CAD, a unei casete text, a unui container sau 
a unui conector

Inserare Grupurile Ilustrații, Părți diagramă și Text.

Aplicarea unei scheme de culori profesionistă într-un desen, adăugarea unui fundal Proiectare Grupurile Teme, Variante și Fundaluri.

Verificarea ortografiei, adăugarea sau răspunsul la comentarii Revizuire Grupurile Verificare și Comentarii.

Activarea liniilor de grilă și a ghidurilor, activarea ferestrei Date formă Vizualizare Grupurile Afișare și Asistență vizuală.



Lucrul ca echipă într-o diagramă
Dacă desenul dvs. este salvat în SharePoint, mai mulți membri ai echipei pot lucra 
simultan în acesta. Vedeți cine mai lucrează în porțiuni diferite ale diagramei, iar 
toată lumea primește notificări în legătură cu ceea ce au modificat ceilalți. 

Iar dacă desenul este partajat în SharePoint sau Office 365, alte persoane îl pot 
vizualiza și comenta prin intermediul browserului web, chiar dacă nu au instalat Visio.

Partajarea părerilor și 
feedbackului în comentarii
Acum Visio are caracteristici îmbunătățite pentru comentarii, care vă permit să 
adăugați și să răspundeți la comentarii în Visio sau online, cu ajutorul Visio Services.

Utilizarea Visio pentru 
vizualizarea datelor
Conectați orice formă din diagramă la date în timp real, pentru ca datele complexe 
să fie ușor de parcurs și de înțeles. Puteți să creați legături la surse de date de 
afaceri obișnuite, cum ar fi Excel, Access, SQL Server sau SharePoint și puteți să 
stabiliți ca datele formei să se actualizeze automat ori de câte ori se modifică sursa 
de date.

Puteți să transformați datele astfel încât să fie înțelese imediat, cu ajutorul culorilor, 
pictogramelor, simbolurilor și graficelor care sunt atașate la formă.

Puteți să vedeți când comentatorii sunt online și, dacă ați instalat Lync 2013, 
puteți să configurați o conversație prin IM cu aceștia, în Visio.

De asemenea, graficele sunt actualizate automat ori de câte ori se modifică datele. 
Aceasta vă ajută să identificați dintr-o privire modelele din date.



Cum să lucrați cu utilizatorii care încă 
nu au Visio 2013 
Iată câteva elemente de reținut când partajați sau faceți schimb de fișiere 
cu persoane care utilizează o versiune mai veche de Visio.

În Visio 2013 Ce se întâmplă? Ce trebuie să fac?

Deschideți un document 
care a fost creat cu 
Visio 2010.

Fișierul se deschide în Mod compatibilitate, care dezactivează 
caracteristicile Visio 2013 care ar putea să provoace probleme 
în versiunile mai vechi.

Dacă nu considerați că fișierul va fi vizualizat cu versiuni mai 
vechi, salvați-l ca desen Visio 2013. Sau puteți efectua conversia 
documentului la noul format, dacă faceți clic pe Fișier > Informații > 
Conversie. Dacă această comandă nu este disponibilă, atunci nu 
trebuie să efectuați conversia fișierului.

Salvați documentul ca 
fișier Visio 2013.

Nu veți avea nicio problemă de compatibilitate la deschiderea sau la 
salvarea fișierului. Persoanele care au versiuni mai vechi de Visio nu 
vor putea să deschidă fișierul, deoarece formatul de fișier utilizat în 
Visio 2013 nu este compatibil cu Visio 2010 sau versiunile anterioare.

Dacă alte persoane vor deschide desenul cu o versiune anterioară 
de Visio, salvați-l ca tip de fișier mai vechi. Faceți clic pe Fișier > 
Salvare ca. În continuare, alegeți locația în care doriți să salvați, apoi, 
în lista Salvare cu tipul, alegeți Desen Visio 2003-2010.

Salvați documentul ca 
fișier Visio 2010.

Când salvați desenul într-un format mai vechi, Verificatorul de 
compatibilitate apare și afișează o listă de probleme potențiale. 
De obicei, acestea se referă la caracteristicile Visio 2013 din desen 
care nu sunt prezente sau nu funcționează în versiunile anterioare.

Verificatorul de compatibilitate explică modificările care se vor face 
în desen, când este salvat în formatul de fișier mai vechi. Anulați 
comanda „Salvare ca”, dacă nu doriți să faceți modificările respective. 
În caz contrar, Visio 2013 efectuează automat modificările, iar după 
terminarea salvării vedeți desenul revizuit.


