
Оновлені шаблони
Шаблони дають змогу використовувати потрібний тип креслення. Їх можна знайти 
на вкладці Файл. Найпопулярніші шаблони залежно від категорії позначено певним 
кольором, але якщо потрібний вам шаблон не відображено, ви можете здійснити 
його пошук.

Настроювання вигляду й макета
Надайте кресленню узгодженого вигляду 
за допомогою тем і відповідних кольорів. 
Їх можна знайти на вкладці Конструктор.

Додавання приміток
Додавайте примітки до фігури або відповідайте на примітки 
інших користувачів. Клацніть індикатор примітки на 
кресленні або скористайтеся вкладкою Рецензування.

Панель швидкого доступу
Розташовані на ній команди 
завжди видимі. Клацніть 
правою кнопкою миші команду 
на стрічці, щоб додати її до 
панелі.

Відображення або 
приховання стрічки
Клацніть вкладку, щоб відкрити 
стрічку або закріпіть її, щоб 
вона завжди була видимою.

Використання сенсорних 
елементів керування
На пристрої із сенсорним 
екраном, зокрема на 
планшеті, можна переглядати 
та редагувати креслення 
за допомогою дотикового 
керування вводом. Додавайте 
фігури та переміщуйте їх, 
виконуйте масштабування за 
допомогою зведення пальців, 
а також працюйте з примітками 
й текстом.

Пошук фігур
Не вдається знайти фігуру? 
В області Фігури виберіть 
команду Пошук.

Ефекти для фігур
Застосуйте до фігур ефекти на 
кшталт тіней, градієнтів або 
об’ємного обертання.

Спеціалізовані фігури
Шаблони містять трафарети, 
тобто колекції спеціалізованих 
фігур. Щоб отримати більше 
параметрів фігур, слід додати 
трафарети.

Короткий посібник 
Програма Microsoft Visio 2013 дещо вiдрiзняється вiд своїх попереднiх 
версiй, отож ми створили цей посiбник, щоб ви якомога швидше 
ознайомились iз нею та приступили до роботи.



Підвищення продуктивності 
роботи
Програма Vіsіo містить десятки шаблонів, які допоможуть вам швидко 
розпочати роботу практично з будь-яким типом креслення, починаючи від 
організаційних діаграм і закінчуючи мережними схемами, планами поверху, 
монтажними схемами, робочими циклами тощо.

Надання кресленню 
професійного вигляду 

Щоб надати кресленню професійного та яскравого вигляду, потрібно виконати 
лише кілька простих дій. Використовуйте тему, щоб застосувати узгоджений 
набір кольорів, або настройте її за допомогою одного чи кількох варіантів 
кольору. Колекції для обох способів можна знайти на вкладці Конструктор. 

Наведіть вказівник миші на кожен параметр колекції, щоб отримати 
динамічний попередній перегляд креслення.

Кожен шаблон складається зі спеціалізованих колекцій фігур, пов’язаних із 
типом креслення, які називаються трафаретами. В області Фігури поруч із 
кресленням містяться найпопулярніші колекції трафаретів і фігур для того типу 
схеми, яку ви наразі створюєте.

Щоб розпочати роботу, перетягніть на креслення елементи з вікна Фігури.

Ефектнішого вигляду можна також надати фігурам. У програмі Vіsіo до фігур 
тепер можна застосовувати такі ж самі ефекти, які в інших програмах пакета 
Office застосовуються до графічних зображень, зокрема кольори заливки, 
градієнти, тіні або об’ємне обертання. Використовуйте групу Стилі фігур на 
вкладці Основне.



Елементи, які ви, можливо, шукаєте 
Використовуйте наведений нижче список, щоб у програмi Visio знайти деякi 
засоби й команди, що використовуються найчастiше.

Результат Дія Розташування

Створити, відкрити, зберегти, надрукувати креслення або надати 
до нього спільний доступ, настроїти роботу програми Vіsіo

Вкладка  
«Файл»

Групи «Створити», «Відкрити», «Зберегти», «Зберегти як», 
«Друк», «Надати спільний доступ», «Експорт» і «Параметри».

Додати текст або відредагувати його, застосувати стиль до фігури, 
вирівняти фігури й упорядкувати їх

Вкладка 
«Основне»

Групи «Шрифт», «Абзац», «Стилі фігур» та «Упорядкування».

Додати зображення, креслення САПР, текстове поле, контейнер або 
сполучну лінію

Вкладка 
«Вставлення»

Групи «Ілюстрації», «Частини схеми» та «Текст».

Застосувати професійну колірну схему до креслення, додати тло Вкладка 
«Конструктор»

Групи «Теми», «Варіанти», «Тло».

Перевірити орфографію, додати примітки або відповісти на них Вкладка 
«Рецензування»

Групи «Правопис» і «Примітки».

Увімкнути сітку й напрямні, відобразити вікно «Дані фігури» Вкладка «Вигляд» Групи «Відображення» й «Елементи унаочнення».



Спільна робота над схемою 
у групі
Якщо креслення збережено у службі SharePoіnt, над ним можуть одночасно 
працювати кілька учасників групи. Переглядайте користувачів, які працюють над 
різними частинами схеми й отримуйте сповіщення щодо внесення ними змін. 

Якщо креслення спільно використовується у службах SharePoіnt або Office 365, 
то інші користувачі зможуть переглядати його та додавати до нього примітки 
у своєму веб-браузері, навіть якщо в них не інстальовано програму Vіsіo.

Спільний доступ до даних 
і відгуків у примітках
У програмі Vіsіo вдосконалено функцію додавання приміток, завдяки чому ви 
тепер зможете створювати примітки або відповідати на них у програмі Vіsіo 
або в Інтернеті, використовуючи для цього служби Vіsіo Servіces.

Використання програми Vіsіo 
для візуалізації даних
Підключайте будь-які фігури схеми до даних у реальному часі, щоб спросити 
процес сканування та розпізнавання складних даних. Ви можете додавати 
посилання на поширені джерела бізнес-даних, наприклад Excel, Access, SQL 
Server або SharePoіnt, щоб дані фігури автоматично оновлювалися після 
внесення змін до джерела даних.

Також ви можете надати даним зрозумілого вигляду за допомогою 
прикріплених до фігури кольорів, піктограм, символів і графіки.

Ви можете переглядати стан присутності авторів приміток в онлайні, а також, якщо 
у вас інстальовано програму Lync 2013, спілкуватися з ними за допомогою миттєвих 
повідомлень у програмі Vіsіo.

Після внесення змін до даних графіка оновлюється автоматично. Це допоможе 
вам миттєво визначати закономірності даних.



Співпраця з користувачами, які 
не мають програми Vіsіo 2013 
Нижче наведено певнi моменти, про якi слiд пам’ятати пiд час спiльного 
використання файлiв або їх обмiну з користувачами, якi використовують 
старiшу версiю програми Visio.

У програмі 
Vіsіo 2013 Що відбувається? Що слід зробити?

Ви відкриваєте документ, 
створений у програмі 
Vіsіo 2010.

Файл відкривається в режимі сумісності, що призводить до 
вимкнення функцій програми Vіsіo 2013, які можуть спричинити 
виникнення проблем у попередніх версіях.

Якщо файл не переглядатиметься у старіших версіях програми, 
збережіть його як креслення Vіsіo 2013. Або ж можете 
перетворити його на новий формат. Щоб це зробити, відкрийте 
вкладку Файл, виберіть пункт Відомості та виберіть команду 
Перетворити. Якщо ця команда недоступна, то перетворювати 
файл не потрібно.

Ви зберігаєте документ 
як файл програми 
Vіsіo 2013.

Під час відкриття або збереження файлу проблеми сумісності 
не виникатимуть. Користувачі, які використовують попередні 
версії програми Vіsіo, не зможуть відкрити файл, оскільки 
його формат, який використовується у програмі Vіsіo 2013, не 
сумісний із програмою Vіsіo 2010 або її попередніми версіями.

Якщо користувачі відкриватимуть креслення за допомогою 
попередніх версій програми Vіsіo, вам слід зберегти його 
в попередньому типі файлу. Відкрийте вкладку Файл і виберіть 
команду Зберегти як. Виберіть відповідне розташування 
для збереження, а потім у списку Тип файлу виберіть пункт 
Креслення Vіsіo 2003-2010.

Ви зберігаєте документ 
як файл програми 
Vіsіo 2010.

Під час збереження креслення в попередньому форматі 
з’являється засіб перевірки сумісності та відображає список 
потенційних проблем. Це зазвичай стосується функцій програми 
Vіsіo 2013 у кресленні, які відсутні або не функціонують 
у попередніх версіях програми.

Засіб перевірки сумісності пояснює, які зміни вноситимуться до 
креслення під час його збереження в попередньому форматі файлу. 
Скасуйте команду «Зберегти як», якщо ви не бажаєте вносити ці 
зміни. Інакше програма Vіsіo 2013 автоматично внесе зміни, і після 
завершення збереження ви отримаєте змінене креслення.


