
Spremenite velikost zaslona ali zaprite zbirko podatkov
Kliknite Accessovo ikono, da spremenite velikost ali 
premaknete zaslon ali da zaprete zbirko podatkov.  

Uporabite kontrolnike v orodni vrstici za hitri dostop
V obrazcu ali poročilu lahko kontrolnike hitro dodate ali jih spremenite, in sicer tako, da kliknete 
ikono orodij, ko je obrazec ali poročilo odprto v pogledu načrta ali postavitve. 

Upravljanje datotek
Odprite, zaprite, natisnite, dajte 
v skupno rabo, shranite kot 
prejšnjo različico, kot predlogo 
in šifrirajte ali stisnite zbirko 
podatkov.

Vrstica stanja
Prikazuje informacije 
o trenutnem pogledu.

Pridobite pomoč 
Če želite odpreti pomoč, kliknite 
vprašanje. 

Predmeti filtra 
Če želite filtrirati predmete 
v zbirki podatkov, v iskalno 
polje vnesite ključno besedo.

Gumbi pogledov
Kliknite ikone in preklapljajte 
med pogledi, ki so na voljo za 
trenutni predmet. 

Odprite zaganjalnik 
pogovornih oken
Kliknite ga, da odprete dodatne 
funkcije, ki so na voljo za skupino.

Skrivanje traku
Če želite skriti trak, a obdržati 
zavihke, kliknite puščico gor.

Priročnik za hiter uvod v program
Microsoft Access 2013 se razlikuje od prejšnjih različic, zato smo ustvarili ta vodnik, da se boste hitreje naučili 
uporabljati ta program.

Zaganjalniki 
pogovornih oken
Če je ta ikona  prikazana 
poleg skupine ukazov 
na traku, jo kliknite, 
da odprete polje z več 
možnostmi.



Katere možnosti so prikazane 
na zavihku »Račun«? 
Če želite upravljati podatke o uporabnikih, spremeniti ozadje ali temo, si ogledati in 
dodati razpoložljive spletne storitve, prikazati informacije o Officeovih izdelkih ter 
upravljati naročnine na izdelke, v programu Access 2013 kliknite Datoteka > Račun.

Kje je možnost varnostne 
kopije? 
Priporočamo, da varnostno kopirate pomembne podatke. V programu Access 2013 
to naredite tako, da kliknete Datoteka > Shrani kot. Nato v razdelku Shrani zbirko 
podatkov kot > Dodatno kliknite Varnostno kopiraj zbirko podatkov. 



Stvari, ki jih morda iščete za 
Uporabite spodnji seznam in poiščite nekaj pogosteje uporabljen ih orodij in ukazov 
v programu Access 2013.

Če želite … Kliknite ... In si nato oglejte ...

Odpreti, zapreti, ustvariti, shraniti, natisniti, objaviti ali upravljati zbirko 
podatkov 

Datoteka Pogled »Backstage« (kliknite povezave v levem podoknu).

Prikazati predmete, izrezati, kopirati ali prilepiti podatke, oblikovati 
besedilo, dodati vrstico »Skupno« ali poiskati podatke

Domov Pogledi, Odložišče, Razvrsti in filtriraj, Zapisi in Oblikovanje besedila.

Dodati dele programa, tabele, poizvedbe, obrazce, poročila ali makre Ustvari Predloge, Tabele, Poizvedbe, Obrazci, Poročila in Makri in koda.

Zunanjim virom dodati datoteke ali poslati podatke oz. povezavo Zunanji podatki Uvozi in poveži in Izvozi.

Stisniti in popraviti zbirko podatkov, delati s kodo Visual Basic, makri, 
relacijami in analizirati ter premikati podatke v SharePoint

Orodja za zbirke 
podatkov

Orodja, Makro, Relacije, Analiziraj in Premakni podatke.

Prikazati in uporabiti predmete v zbirki podatkov Podokno za 
krmarjenje

Vsi Accessovi predmeti.

Rešiti težave datotek ali zbirki podatkov dodati geslo Datoteka Informacije, Stisni in popravi in Šifriraj z geslom.

Ustvariti program Access Datoteka Novo, Spletni program po meri ali spletne predloge.



Kaj se je zgodilo s funkcijo 
vrtilnega grafikona?
V programu Access 2013 ne morete ustvariti vrtilnega grafikona ali tabele, lahko pa 
ju uvozite iz Excela ali drugih programov in ju nato dodate z nadzorom Grafikon.

Dolgo besedilo je nadomestilo 
zapisek 
Če iščete podatkovni tip Zapisek za daljša besedilna polja, uporabite raje 
podatkovni tip Dolgo besedilo.

Kaj je program Access?
Programi Access so podobni zbirkam podatkov, ki jih uporabite za ogled in skupno 
rabo podatkov v oblaku. S programi Access dobite varen prostor za shranjevanje 
podatkov in možnosti upravljanja na enem mestu. 

V programu Access 2013 lahko enostavno ustvarite in spreminjate načrt programa. 
Začnite s predlogo programa ali ustvarite spletni program po meri.

Imena predlog, ki se začnejo z besedo »namizje«, bodo ustvarili zbirko podatkov 
odjemalca. Če želite ustvariti programe Accessom uporabite poljubno predlogo, 
označeno z ikono globusa.



Delo z ljudmi, ki še nimajo programa 
Access 2013
Pri skupni rabi ali izmenjavi datotek z osebami, ki uporabljajo starejšo različico 
Accessa, bodite pozorni na spodaj navedene stvari.

V programu 
Access 2013 ... Kaj se zgodi? Kaj naj naredim?

Odprete zbirko podatkov, 
ki je bila ustvarjena 
v programu Access 2007.

Za odpiranje in uporabo datotek, ustvarjenih v programu Access 2007, 
lahko uporabite Access 2013, toda ne boste mogli prikazati ali 
uporabiti nekaterih funkcij, denimo vrtilnih tabel in pogojnega 
oblikovanja.

Uvozite le tabele in nato znova uporabite oblike v programu 
Access 2013.

Shranite zbirko podatkov 
kot datoteko programa 
Access 2007.

Zbirko podatkov boste lahko odprli in jo uporabili. Nič.

Shranite zbirko podatkov 
kot datoteko programa 
Access 2010.

Access 2007 in 2010 uporabljate isto obliko zapisa datoteke. Če ste 
objavili spletno zbirko podatkov, ustvarjeno v programu Access 2010, 
in jo odprete v programu Access 2013, si jo boste lahko le ogledali, 
ne bo pa je mogoče spreminjati.

Če ste zbirko podatkov programa Access 2010 objavili kot spletno 
zbirko, ki jo nato želite spremeniti v program Access, uvozite 
podatke v spletni program po meri.



Kaj je na zavihku »Informacije«?
V kateri koli odprti zbirki podatkov kliknite Datoteka > Informacije.

Stisni in popravi zbirko podatkov lahko preprečite in odpravite težave z zbirko 
podatkov ali stisnete datoteke, da prihranite prostor.

Datoteke, ki so shranjene v programu Access 2007 ali novejši obliki zapisa, so že 
šifrirane, a lahko dodate izbirno geslo, s katerim dodatno zavarujete podatke, tako 
da kliknete Šifriraj z geslom.

Če kliknete Ogled in urejanje lastnosti zbirke podatkov, se prikažejo informacije 
o predmetih v zbirki podatkov, sledenju revizij in velikosti zbirke podatkov. Spremenite 
lahko tudi naslov zbirke podatkov, avtorja, podjetje in informacije o hiperpovezavi 
na zavihku Povzetek, ki je na voljo tukaj.

Ali lahko pretvorim Accessovo 
zbirko podatkov v program 
Access?
Čeprav se programi Access uporabljajo tudi za sledenje podatkov, ne morete 
pretvoriti namizne zbirke podatkov v program Access in obratno. Uporabite 
pa lahko podatke iz namizne zbirke podatkov v programu Access.

Kliknite Novo > Spletni program po meri > Ustvari tabelo iz obstoječega vira 
podatkov. 


