Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Το Microsoft Visio 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι’ αυτό το λόγο,
δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Ενημερωμένα πρότυπα
Τα πρότυπα σας βοηθούν να ξεκινήσετε τον τύπο σχεδίασης που θέλετε. Θα τα
βρείτε στην καρτέλα Αρχείο. Τα πιο δημοφιλή πρότυπα είναι κωδικοποιημένα
με χρώμα ανά κατηγορία και μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση, εάν
δεν βλέπετε αυτό που θέλετε.

Προσαρμογή της εμφάνισης και σχεδίασης
Δώστε στο σχέδιό σας μια ομοιόμορφη
εμφάνιση με θέματα και αντίστοιχα χρώματα.
Θα τα βρείτε στην καρτέλα Σχεδίαση.

Προσθήκη σχολίων
Προσθέστε σχόλια σε ένα σχήμα ή απαντήστε
στα σχόλια άλλων. Κάντε κλικ σε ένα δείκτη
σχολίου στο σχέδιο ή χρησιμοποιήστε την
καρτέλα Αναθεώρηση.

Γραμμή εργαλείων γρήγορης
πρόσβασης
Οι εντολές σε αυτό το σημείο
είναι πάντα ορατές. Κάντε δεξί
κλικ σε μια εντολή της κορδέλας
για να την προσθέσετε εδώ.

Εμφάνιση ή απόκρυψη της
κορδέλας
Κάντε κλικ σε μια καρτέλα για
να ανοίξετε την κορδέλα ή
καρφιτσώστε την ώστε να είναι
πάντα ορατή.

Αναζήτηση σχημάτων
Δεν μπορείτε να βρείτε ένα
σχήμα; Κάντε κλικ στην επιλογή
Αναζήτηση στο παράθυρο
Σχήματα.

Εφέ σχήματος
Εφαρμόστε σε σχήματα εφέ,
όπως σκιές, διαβαθμίσεις ή
περιστροφές 3-Δ.

Εξειδικευμένα σχήματα
Πρότυπα που διαθέτουν
στάμπο, τα οποία είναι
συλλογές εξειδικευμένων
σχημάτων. Μπορείτε να
προσθέσετε περισσότερα
στάμπο για περισσότερες
επιλογές σχημάτων.

Χρήση στοιχείων ελέγχου
αφής
Εάν διαθέτετε συσκευή αφής,
όπως μια συσκευή tablet,
μπορείτε να αναθεωρήσετε
και να επεξεργαστείτε το
σχέδιό σας με κινήσεις αφής.
Προσθέστε και μετακινήστε
σχήματα, χρησιμοποιήστε
χειρονομίες τσιμπήματος και
ζουμ, προσθέστε σχόλια και
κείμενο.

Δυναμικό ξεκίνημα
στην εργασία σας

Δώστε επαγγελματική
εμφάνιση στα σχέδιά σας

Το Visio διαθέτει δεκάδες πρότυπα για να ξεκινήσετε γρήγορα σχεδόν
οποιονδήποτε τύπο σχεδίου, από οργανογράμματα έως διαγράμματα δικτύου,
κατόψεις, διαγράμματα καλωδιώσεων, ροές εργασίας και πολλά ακόμη.

Με λίγα μόνο κλικ μπορείτε να δημιουργήσετε σχέδια με επαγγελματική και
ελκυστική εμφάνιση. Χρησιμοποιήστε ένα θέμα για να εφαρμόσετε ένα
ομοιόμορφο σύνολο χρωμάτων ή προσαρμόστε το με μία από τις παραλλαγές
χρώματος. Βρείτε συλλογές χρωμάτων και θεμάτων στην καρτέλα Σχεδίαση.
Μετακινήστε το δείκτη επάνω από κάθε επιλογή συλλογής για να δείτε μια
ζωντανή προεπισκόπηση του σχεδίου σας.

Κάθε πρότυπο περιλαμβάνει σχήματα που σχετίζονται με τον τύπο σχεδίου,
σε εξειδικευμένες συλλογές που ονομάζονται στάμπο. Το παράθυρο Σχήματα,
δίπλα στο σχέδιο, περιέχει τα πιο δημοφιλή στάμπο και σχήματα για τον τύπο
διαγράμματος που δημιουργείτε.
Για να ξεκινήσετε, σύρετε τα σχήματα από το παράθυρο Σχήματα στο
σχέδιό σας.

Μπορείτε επίσης να ενισχύσετε περαιτέρω τον οπτικό αντίκτυπο των σχημάτων.
Το Visio σάς επιτρέπει να εφαρμόζετε σε σχήματα τα ίδια εφέ — όπως χρώματα
γεμίσματος, διαβαθμίσεις, σκιές ή εφέ 3Δ — τα οποία προσθέτετε σε εικόνες στα
άλλα προγράμματα του Office. Χρησιμοποιήστε την ομάδα Στυλ σχημάτων στην
Κεντρική καρτέλα.

Στοιχεία που ενδέχεται να αναζητάτε
Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα για να βρείτε κάποια από τα συνηθέστερα εργαλεία και εντολές στο Visio.

Για...

Κάντε κλικ στην
καρτέλα...

Και κάντε αναζήτηση στην ομάδα...

Δημιουργία ή άνοιγμα σχεδίου, αποθήκευση, εκτύπωση ή κοινή
χρήση, βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Visio

Αρχείο

Δημιουργία, Άνοιγμα, Αποθήκευση, Αποθήκευση ως,
Εκτύπωση, Κοινή χρήση, Εξαγωγή και Επιλογές.

Προσθήκη ή επεξεργασία κειμένου, εφαρμογή στυλ σε σχήμα,
στοίχιση και διάταξη σχημάτων

Κεντρική

Γραμματοσειρά, Παράγραφος, Στυλ σχημάτων και
Τακτοποίηση.

Προσθήκη εικόνας, σχεδίου CAD, πλαισίου κειμένου, κοντέινερ ή
γραμμής σύνδεσης

Εισαγωγή

Απεικονίσεις, Τμήματα διαγράμματος και Κείμενο.

Εφαρμογή επαγγελματικού συνδυασμού χρωμάτων σε σχέδιο,
προσθήκη φόντου

Σχεδίαση

Ομάδες θεμάτων, παραλλαγών και φόντων.

Ορθογραφικό έλεγχο, προσθήκη ή απάντηση σε σχόλια

Αναθεώρηση

Γλωσσικός έλεγχος και Σχόλια.

Ενεργοποίηση γραμμών πλέγματος και οδηγών, ενεργοποίηση
του παραθύρου "Δεδομένα σχήματος"

Προβολή

Εμφάνιση και Οπτικά βοηθήματα.

Εργασία σε διάγραμμα ως
ομάδα

Χρήση του Visio για την
οπτικοποίηση δεδομένων

Αν το σχέδιό σας αποθηκεύεται στο SharePoint, μπορούν να εργάζονται σε αυτό
ταυτόχρονα πολλά μέλη της ομάδας. Μπορείτε να βλέπετε ποιοι χρήστες
εργάζονται σε διαφορετικά τμήματα του διαγράμματος, ενώ όλοι λαμβάνουν
ειδοποιήσεις σχετικά με αλλαγές που πραγματοποιούν άλλοι χρήστες.

Συνδέστε οποιαδήποτε σχήματα στο διάγραμμά σας σε πραγματικό χρόνο
για να διευκολύνετε την εξέταση και την κατανόηση σύνθετων δεδομένων.
Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις σε κοινές προελεύσεις εταιρικών
δεδομένων, όπως το Excel, την Access, τον SQL Server ή το SharePoint, και
μπορείτε να ορίσετε την αυτόματη ενημέρωση των δεδομένων σχήματος,
όταν αλλάζουν τα δεδομένα προέλευσης.

Εάν γίνεται κοινή χρήση του σχεδίου στο SharePoint ή το Office 365, οι χρήστες
μπορούν να προβάλλουν και να σχολιάζουν το σχέδιο μέσω του προγράμματος
περιήγησης Web που διαθέτουν, ακόμα και αν δεν έχουν εγκαταστήσει το Visio.

Κοινή χρήση στοιχείων και
σχολίων

Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε τα δεδομένα κατανοητά στη στιγμή, με
χρώματα, εικονίδια, σύμβολα και γραφήματα που προσαρτώνται στο σχήμα.

Το Visio διαθέτει πλέον μια βελτιωμένη δυνατότητα σχολιασμού που σας
επιτρέπει να προσθέτετε και να απαντάτε σε σχόλια στο Visio ή στο Internet,
χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες του Visio.

Τα γραφικά ενημερώνονται επίσης αυτόματα, όταν αλλάζουν τα δεδομένα. Έτσι,
προσδιορίζετε μοτίβα στα δεδομένα με μια ματιά.
Μπορείτε να δείτε πότε είναι συνδεδεμένοι οι σχολιαστές και, εάν έχετε
εγκατεστημένο το Lync 2013, να τους προσκαλέσετε σε μια συνομιλία
ανταλλαγής μηνυμάτων στο Visio.

Εργασία με χρήστες
που δεν διαθέτουν το Visio 2013
Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν μοιράζεστε ή ανταλλάσσετε
αρχεία με άτομα που χρησιμοποιούν μια παλαιότερη έκδοση του Visio.

Στο Visio 2013

Τι συμβαίνει;

Τι πρέπει να κάνω;

Ανοίγετε ένα έγγραφο
που δημιουργήθηκε με
το Visio 2010.

Το αρχείο ανοίγει σε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας,
η οποία απενεργοποιεί δυνατότητες του Visio 2013 που θα
μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα σε προηγούμενες
εκδόσεις.

Εάν θεωρείτε ότι το αρχείο δεν θα προβληθεί με παλαιότερες
εκδόσεις, αποθηκεύστε το ως σχέδιο του Visio 2013.
Εναλλακτικά, μπορείτε να το μετατρέψετε στη νέα μορφή,
κάνοντας κλικ στις επιλογές Αρχείο > Πληροφορίες >
Μετατροπή. Εάν αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμη,
δεν χρειάζεται να μετατρέψετε το αρχείο.

Αποθηκεύετε το
έγγραφό σας ως
αρχείο του Visio 2013.

Δεν θα αντιμετωπίσετε ζητήματα συμβατότητας κατά το
άνοιγμα ή την αποθήκευση του αρχείου. Οι χρήστες με
παλαιότερες εκδόσεις του Visio δεν θα μπορούν να ανοίξουν το
αρχείο, εφόσον η μορφή αρχείου που χρησιμοποιείται στο Visio
2013 δεν είναι συμβατή με το Visio 2010 ή προηγούμενες εκδόσεις.

Εάν οι χρήστες πρόκειται να ανοίξουν το σχέδιο με μια
παλαιότερη έκδοση του Visio, αποθηκεύστε το ως παλαιότερο
τύπο αρχείου. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Αποθήκευση
ως. Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να το αποθηκεύσετε και στη
συνέχεια, στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε το
στοιχείο Σχέδιο του Visio 2003-2010.

Αποθηκεύετε το
έγγραφό σας ως
αρχείο του Visio 2010.

Όταν αποθηκεύετε το σχέδιο σε παλαιότερη μορφή, εμφανίζεται
ο Έλεγχος συμβατότητας και παρουσιάζει μια λίστα με πιθανά
προβλήματα. Αυτό συνήθως αναφέρεται σε δυνατότητες του
Visio 2013 στο σχέδιο που δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν
σε προηγούμενες εκδόσεις.

Ο Έλεγχος συμβατότητας εξηγεί ποιες αλλαγές θα γίνουν στο
σχέδιο, όταν αποθηκεύεται στην παλαιότερη μορφή αρχείου.
Ακυρώστε την επιλογή "Αποθήκευση ως", εάν δεν θέλετε να
γίνουν αυτές οι αλλαγές. Διαφορετικά, το Visio 2013
πραγματοποιεί αυτόματα τις αλλαγές και βλέπετε το
αναθεωρημένο σχέδιο, όταν ολοκληρωθεί η αποθήκευση.

