
Thay đổi kích thước màn hình hoặc đóng cơ sở dữ liệu
Bạn hãy bấm vào biểu tượng Access để đổi cỡ, di chuyển 
màn hình hoặc đóng cơ sở dữ liệu. 

Sử dụng các Điều khiển từ Thanh công cụ Truy nhập Nhanh
Bạn có thể nhanh chóng thêm hoặc thay đổi các điều khiển trên một biểu mẫu hoặc báo cáo 
bằng cách bấm vào biểu tượng công cụ khi biểu mẫu hay báo cáo đang mở trong dạng xem 
Thiết kế hoặc Bố trí.  

Quản lý tệp
Mở, đóng, in, chia sẻ, lưu dưới 
dạng các phiên bản trước, 
dưới dạng mẫu, mã hóa hoặc 
nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu.

Thanh trạng thái
Hiển thị thông tin về dạng xem 
hiện tại.

Tìm trợ giúp 
Bạn hãy bấm vào dấu hỏi để tìm nội 
dung trợ giúp. 

Lọc đối tượng 
Bạn hãy nhập từ khóa vào 
hộp Tìm kiếm để lọc đối tượng 
trong cơ sở dữ liệu.

Các nút dạng xem
Bạn hãy bấm vào các biểu 
tượng để chuyển đổi giữa  
các dạng xem sẵn có cho  
đối tượng hiện tại. 

Mở công cụ khởi động hộp thoại
Bạn hãy bấm vào công cụ này 
để sử dụng thêm các tính năng 
hiện có khác của nhóm.

Ẩn ruy-băng
Bạn hãy bấm vào mũi tên lên 
để ẩn Ruy-băng nhưng giữ các 
tab vẫn nhìn thấy được.

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh 
Microsoft Access 2013 có giao diện khác với các phiên bản trước, vì vậy chúng  
tôi đã tạo ra hướng dẫn này để giúp bạn dễ dàng nắm bắt hơn.

Công cụ khởi động hộp thoại
Nếu bạn thấy biểu tượng này 
bên cạnh bất kỳ nhóm lệnh  
ruy-băng nào, bạn có thể bấm 
vào biểu tượng đó để xem một 
hộp có nhiều tùy chọn hơn.



Tôi có thể tìm thấy gì trên 
tab Tài khoản? 
Hãy bấm vào Tệp > Tài khoản trong Access 2013 để quản lý thông tin người 
dùng của bạn, thay đổi nền hoặc chủ đề, xem và thêm các dịch vụ web sẵn có, 
hiển thị thông tin về các sản phẩm Office cũng như quản lý các gói đăng ký sản 
phẩm của bạn.

Tùy chọn Sao lưu đã chuyển 
vào đâu?  
Sao lưu dữ liệu quan trọng của bạn luôn là một ý tưởng hay. Để thực hiện việc 
này trong Access 2013, hãy bấm Tệp > Lưu Như. Sau đó, trong Lưu Cơ sở dữ 
liệu Dưới dạng > Nâng cao, bấm Sao lưu Cơ sở dữ liệu. 



Những nội dung bạn có thể tìm kiếm 
Hãy dùng danh sách dưới đây để tìm thêm một số công cụ và lệnh thường dùng trong Access 2013.

Để... Bấm... Sau đó, tìm trong...

Mở, đóng, tạo, lưu, in, phát hành hoặc quản lý cơ sở dữ liệu của bạn Tệp Dạng xem Backstage (bấm vào các nối kết trong ngăn bên trái).

Xem các đối tượng, cắt, sao chép hoặc dán dữ liệu, định dạng văn bản, 
thêm hàng tổng hoặc tìm dữ liệu

Trang chủ Các nhóm Dạng xem, Bảng tạm, Sắp xếp & Lọc, Bản ghi và Định 
dạng Văn bản.

Thêm các phần, bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo hoặc macro của  
ứng dụng

Tạo Các nhóm Mẫu, Bảng, Truy vấn, Biểu mẫu, Báo cáo va ̀ Macro & Mã.

Truyền tệp hoặc gửi dữ liệu hoặc nối kết đến nguồn bên ngoài Dữ liệu  
Bên ngoài

Các nhóm Nhập & Nối kết và Xuất.

Nén và sửa chữa cơ sở dữ liệu, làm việc với mã Visual Basic, macro, 
quan hệ và phân tích hoặc chuyển dữ liệu đến SharePoint

Công cụ Cơ 
sở dữ liệu

Các nhóm Công cụ, Macro, Quan hệ, Phân tích và Chuyển Dữ liệu.

Xem và sử dụng đối tượng trong cơ sở dữ liệu Ngăn Dẫn 
hướng

Nhóm Tất cả Đối tượng Access.

Sửa sự cố tệp hoặc thêm mật khẩu cho cơ sở dữ liệu Tệp Các nhóm Thông tin, Nén & Sửa chữa và Mã hóa bằng Mật khẩu.

Tạo ứng dụng Access Tệp Tùy chọn Ứng dụng web tùy chỉnh, Mới hoặc mẫu web.



Điều gì đã xảy ra với tính 
năng Biểu đồ Pivot ?
 

Bạn không thể tạo bảng hoặc biểu đồ pivot trong Access 2013 nhưng bạn có thể 
nhập chúng từ Excel và các ứng dụng khác, sau đó thêm chúng bằng điều khiển 
Biểu đồ.

Văn bản Dài là Bản ghi nhớ mới 
 

Nếu bạn đang tìm kiếm kiểu dữ liệu Bản ghi nhớ cho các trường văn bản dài, 
thì thay vào đó hãy thử kiểu dữ liệu Văn bản Dài.

Ứng dụng Access là gì?
 

Ứng dụng Access giống như cơ sở dữ liệu web mà bạn có thể dùng để xem và 
chia sẻ dữ liệu của mình trên điện toán đám mây. Với ứng dụng Access, bạn sẽ 
có các tùy chọn quản lý và lưu trữ dữ liệu tập trung, bảo mật. 

Với Access 2013, bạn có thể dễ dàng tạo và sửa đổi thiết kế của ứng dụng.  
Hãy bắt đầu với mẫu ứng dụng hoặc tạo ứng dụng web tùy chỉnh của riêng bạn.

Những mẫu có tên chứa từ "Màn hình máy tính" sẽ tạo cơ sở dữ liệu máy khách. 
Để tạo ứng dụng Access, bạn hãy sử dụng bất kỳ mẫu nào được đánh dấu bằng 
biểu tượng quả cầu.



Cách làm việc với những người  
chưa có Access 2013 
Sau đây là một số điều cần ghi nhớ khi chia sẻ hoặc trao đổi tệp với những 
người đang sử dụng phiên bản Access cũ hơn.

Trong Access 2013… Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi nên làm gì?

Bạn mở tệp cơ sở dữ liệu 
đã được tạo bằng  
Access 2007.

Bạn có thể dùng Access 2013 để mở và sử dụng các tệp đã 
được tạo trong Access 2007. Tuy nhiên, bạn sẽ không xem  
hoặc sử dụng được các tính năng như Bảng Pivot hoặc định 
dạng có điều kiện.

Chỉ cần nhập các bảng rồi áp dụng lại định dạng trong Access 2013.

Bạn lưu cơ sở dữ liệu  
của mình ở dạng tệp  
Access 2007.

Bạn sẽ mở và sử dụng được cơ sở dữ liệu. Không có gì.

Bạn lưu cơ sở dữ liệu ở 
dạng tệp Access 2010.

Access 2007 và 2010 sử dụng cùng định dạng tệp. Nếu bạn đã 
phát hành một cơ sở dữ liệu web Access 2010 và mở nó trong 
Access 2013, bạn sẽ chỉ có thể xem cơ sở dữ liệu; bạn sẽ sửa  
đổi được cơ sở dữ liệu đó.

Nếu bạn đã phát hành cơ sở dữ liệu Access 2010 ở dạng cơ sở 
dữ liệu web và sau đó muốn thay đổi nó thành ứng dụng Access, 
hãy nhập dữ liệu vào ứng dụng web tùy chỉnh.



Có gì trên tab Thông tin?
 

Từ bất kỳ cơ sở dữ liệu nào đang mở, hãy bấm Tệp > Thông tin.

Tính năng Nén & Sửa chữa Cơ sở dữ liệu có thể ngăn ngừa và khắc phục sự 
cố cơ sở dữ liệu hoặc nén các tệp để tiết kiệm không gian.

Tệp được lưu ở dạng Access 2007 hoặc ở định dạng mới hơn đã được mã hóa 
nhưng bạn có thể thêm mật khẩu tùy chọn để bảo mật dữ liệu của mình hơn 
bằng cách bấm vào Mã hóa bằng Mật khẩu.

Bấm vào Xem và sửa thuộc tính cơ sở dữ liệu sẽ hiển thị thông tin về các đối 
tượng trong cơ sở dữ liệu, việc theo dõi sửa đổi và kích thước cơ sở dữ liệu. 
Bạn cũng có thể thay đổi tiêu đề cơ sở dữ liệu, tác giả, công ty và thông tin siêu 
kết nối từ tab Tóm tắt có ở đây.

Tôi có thể chuyển đổi cơ sở 
dữ liệu Access của mình thành 
ứng dụng Access không?
 

Mặc dù ứng dụng Access cũng được sử dụng để theo dõi dữ liệu, bạn không thể 
chuyển đổi cơ sở dữ liệu màn hình máy tính thành ứng dụng Access hoặc ngược 
lại. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu màn hình máy tính 
trong ứng dụng Access.

Bấm Mới > Ứng dụng web tùy chỉnh > Tạo bảng từ nguồn dữ liệu hiện có. 


