
Bijgewerkte sjablonen
Met sjablonen kunt u het gewenste tekeningtype starten. Zoek deze op het tabblad 
Bestand. De populairste sjablonen bevatten een kleurcode per categorie en u kunt 
zoeken als u de gewenste sjabloon niet ziet.

Het uiterlijk en ontwerp aanpassen
Geef uw tekening een gecoördineerd uiterlijk 
met thema's en afgestemde kleuren. Zoek deze 
op het tabblad Ontwerpen.

Opmerkingen toevoegen
Voeg opmerkingen toe aan een vorm of reageer op 
opmerkingen van anderen. Klik op een opmerkingaanwijzer 
op de tekening of gebruik het tabblad Controleren.

Werkbalk Snelle toegang
Opdrachten hier zijn altijd zichtbaar. 
Klik met de rechtermuisknop op 
een lintopdracht als u deze hier wilt 
toevoegen.

Het lint weergeven of 
verbergen
Klik op een tabblad om het lint 
te openen of maak het lint vast 
zodat het altijd zichtbaar is.

Aanraakbewegingen gebruiken
Als u een aanraakapparaat zoals 
een tablet hebt, kunt u uw tekening 
controleren en bewerken met 
aanraakbewegingen. U kunt 
shapes toevoegen en verplaatsen, 
knijpen en zoomen gebruiken en 
opmerkingen en tekst toevoegen.

Shapes zoeken
Kunt u een shape niet vinden? Klik 
in het venster Shapes op Zoeken.

Shape-effecten
Pas op shapes effecten toe, zoals 
schaduwen, kleurovergangen of 
3D-draaiingen.

Speciale shapes
Sjablonen worden geleverd 
met stencils (verzamelingen 
speciale shapes). U kunt meer 
stencils toevoegen voor meer 
shapeopties.

Snelstartgids 
Microsoft Visio 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies, dus we hebben deze 
gids samengesteld zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt.



Ga gelijk aan de slag met 
uw werk
Visio wordt geleverd met tientallen sjablonen zodat u snel kunt beginnen aan vrijwel 
elk type tekening, van organigrammen tot netwerkschema's en van plattegronden 
tot werkstromen.

Elke sjabloon bevat shapes voor het type tekening in speciale verzamelingen, 
stencils genaamd. Het venster Shapes, aan de kant van de tekening, bevat de 
populairste stencils en shapes voor het type diagram dat u maakt.

Sleep eerst shapes van het venster Shapes naar uw tekening.

Geef uw tekening een 
professioneel uiterlijk 

Met slechts enkele klikken kunt u uw tekening een professioneel en interessant 
uiterlijk geven. Gebruik een thema om een gecoördineerde reeks kleuren toe te 
passen of pas dit aan met een van de kleurvarianten. Zoek galerieën voor beide 
op het tabblad Ontwerpen. 

Houd de aanwijzer boven elke galerieoptie voor een livevoorbeeld van uw tekening.

U kunt ook meer visueel effect toevoegen aan shapes. In Visio kunt u voortaan 
op shapes dezelfde effecten toepassen (zoals opvulkleuren, kleuropvullingen, 
schaduwen of 3D-effecten) als op illustraties in de andere Office-programma's. 
Gebruik de groep Shapestijlen op het tabblad Start.



Dingen waarnaar u mogelijk op zoek bent 
Gebruik de onderstaande lijst om enkele van de vaker voorkomende hulpmiddelen en 
opdrachten in Visio te zoeken.

Gewenste actie Klik op... En kijk dan in de...

Een tekening maken of openen, opslaan, afdrukken of delen, verfijnen hoe 
Visio werkt

Bestand Groepen Nieuw, Openen, Opslaan, Opslaan als, Afdrukken, Delen, 
Exporteren en Opties.

Tekst toevoegen of bewerken, een stijl toepassen op een shape, shapes 
uitlijnen en schikken

Start Groepen Lettertype, Alinea, Vormstijlen en Schikken.

Een afbeelding, CAD-tekening, tekstvak, container of connector toevoegen Invoegen Groepen Illustraties, Diagramonderdelen en Tekst.

Een professioneel kleurschema toepassen op een tekening, een achtergrond 
toevoegen

Ontwerpen Groepen Thema’s, Varianten en Achtergronden.

Spelling controleren, opmerkingen toevoegen of hierop reageren Controleren Groepen Controle en Opmerkingen.

Raster- en hulplijnen inschakelen, het venster Vormgegevens inschakelen Beeld Groepen Weergeven en Visuele hulpmiddelen.



Werk als team aan een diagram
 

Als uw tekening is opgeslagen in SharePoint, kunnen meerdere teamleden hieraan 
tegelijkertijd werken. Bekijk wie er nog meer werkt aan verschillende onderdelen van 
het diagram, en iedereen ontvangt meldingen over wat anderen hebben gewijzigd. 

En als de tekening wordt gedeeld in SharePoint of Office 365, kunnen anderen deze 
bekijken en becommentariëren via hun webbrowser, zelfs als ze Visio niet hebben 
geïnstalleerd.

Deel bijdragen en feedback via 
opmerkingen
In Visio zijn opmerkingen verbeterd: u kunt deze in Visio of online toevoegen of 
hierop reageren dankzij Visio Services.

U kunt zien wanneer commentatoren online zijn en, als u Lync 2013 hebt 
geïnstalleerd, een chatgesprek met hen starten in Visio.

Gebruik Visio om gegevens 
te visualiseren
 

Verbind shapes in uw diagram met realtimegegevens zodat u complexe gegevens 
eenvoudiger kunt doorzoeken en begrijpen. U kunt koppelingen maken met 
veelgebruikte bronnen van bedrijfsgegevens, zoals Excel, Access, SQL Server of 
SharePoint, en u kunt de shapegegevens automatisch bijwerken wanneer de 
brongegevens worden gewijzigd.

U kunt de gegevens direct inzichtelijk maken met kleuren, pictogrammen, symbolen 
en grafieken die aan de shape zijn gekoppeld.

De grafieken worden ook automatisch bijgewerkt zodra uw gegevens worden 
gewijzigd. Zodoende kunt u in een oogopslag patronen in de gegevens herkennen.



Werken met mensen die geen Visio 2013 hebben 
Hier zijn enkele dingen waarmee u rekening moet houden wanneer u bestanden deelt of uitwisselt 
met mensen die een eerdere versie van Visio gebruiken.

In Visio 2013 Wat gebeurt er? Wat moet ik doen?

U opent een document dat 
in Visio 2010 is gemaakt.

Het bestand wordt geopend in de compatibliteitsmodus, waarmee 
functies van Visio 2013 worden uitgeschakeld die problemen in 
eerdere versies kunnen veroorzaken.

Sla het bestand op als Visio 2013-tekening wanneer deze volgens 
u niet wordt bekeken in eerdere versies. U kunt het ook converteren 
naar de nieuwe indeling door op Bestand > Info > Converteren 
te klikken. Als deze opdracht niet beschikbaar is, hoeft u het bestand 
niet te converteren.

U slaat uw document op 
als Visio 2013-bestand.

U hebt geen compatibiliteitsproblemen bij het openen of opslaan 
van het bestand. Mensen met eerdere versies van Visio kunnen het 
bestand niet openen, omdat de bestandsindeling in Visio 2013 niet 
compatibel is met Visio 2010 of eerder.

Sla de tekening op als het eerdere bestandstype wanneer mensen 
deze openen in een eerdere versie van Visio. Klik op Bestand > 
Opslaan als. Kies daarna de locatie waar u de tekening wilt opslaan 
en kies in de lijst Opslaan als de optie Visio 2003-2010-tekening.

U slaat uw document op 
als Visio 2010-bestand.

Wanneer u de tekening opslaat in een eerdere indeling, wordt de 
compatibiliteitscontrole gestart en een lijst met potentiële problemen 
weergegeven. Deze verwijst meestal naar Visio 2013-functies in de 
tekening die ontbreken of niet werken in eerdere versies.

Via de compatibiliteitscontrole wordt uitgelegd welke wijzigingen 
worden doorgevoerd in de tekening wanneer deze in de eerdere 
bestandsindeling wordt opgeslagen. Annuleer Opslaan als wanneer 
u deze wijzigingen niet wilt doorvoeren. Anders worden de 
wijzigingen automatisch aangebracht en ziet u de herziene tekening 
nadat deze is opgeslagen.


