
Промяна на размера на екрана или затваряне 
на база данни
Щракнете върху иконата на Access, за да преоразмерите 
или преместите екрана или за да затворите базата данни. 

Използване на „Контроли“ от лентата с инструменти за бърз достъп
Можете бързо да добавите или промените контроли във формуляра или отчета, като 
щракнете върху иконата за инструменти при отворен формуляр или отчет в изглед 
„Проектиране“ или „Оформление“. 

Управление на файлове
Можете да отваряте, 
затваряте, отпечатвате, 
споделяте, записвате като 
предишни версии и като 
шаблон, да шифровате, 
уплътнявате или поправяте 
базата данни.

Лента на състоянието
Показва информация за 
текущия изглед.

Получаване на помощ 
Щракнете върху въпросителния 
знак, за да намерите помощно 
съдържание. 

Филтриране на обекти 
Въведете ключова дума 
в полето за търсене, за да 
филтрирате обекти в базата 
данни.

Бутони за изгледи
Щракнете върху иконите 
за превключване между 
наличните изгледи за текущия 
обект. 

Отваряне на диалогов 
прозорец от икона за 
стартиране
Щракнете, за да използвате 
допълнителните налични 
функции за групата.

Скриване на лентата
Щракнете върху стрелката 
нагоре, за да скриете лентата, 
като разделите продължават 
да се виждат.

Ръководство за бързо стартиране 
Microsoft Access 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме 
този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно.

Икони за стартиране 
на диалогов прозорец
Ако виждате тази икона 

 до някоя група 
команди на лентата, 
можете да щракнете 
върху нея, за да видите 
прозорец с още опции.



Какво мога да намеря 
в раздела „Акаунт“? 
Щракнете върху Файл > Акаунт в Access 2013, за да управлявате вашата 
потребителска информация, да променяте фона или темата, да преглеждате 
и добавяте налични уеб услуги, да виждате информация за вашите продукти 
от Office и да управлявате абонаментите.

Къде отиде опцията 
за архивиране? 
Винаги е добра идея да архивирате вашите важни данни. За да направите 
това в Access 2013, щракнете върху Файл > Запиши като. След това под 
Запиши базата данни като > Разширени щракнете върху Архивиране 
на базата данни. 



Неща, които може би ще потърсите 
Използвайте списъка по-долу, за да намерите някои от по-често използваните 
инструменти и команди в Access 2013.

За… Щракнете 
върху... И след това потърсете в...

Отваряне, затваряне, създаване, записване, отпечатване, публикуване или 
управление на вашата база данни 

Файл Изглед Backstage (щракнете върху връзките в левия екран).

Преглеждане на обекти, изрязване, копиране или поставяне на данни, 
форматиране на текст, добавяне на ред за обща сума или намиране на данни

Начало Групите Изгледи, Клипборд, Сортиране и филтриране, 
Записи и Форматиране на текст.

Добавяне на части на приложение, таблици, заявки, формуляри, 
отчети или макроси

Създаване Групите Шаблони, Таблици, Заявки, Формуляри, Отчети 
и Макроси и код.

Вмъкване на файлове, изпращане на данни или свързване към външни 
източници

Външни 
данни

Групите Импортиране и свързване и Експортиране.

Уплътняване и поправяне на база данни, работа с код на Visual Basic, 
макроси, релации и анализиране или преместване на данни в SharePoint

Инструменти 
за бази данни

Групите Инструменти, Макрос, Релации, Анализиране 
и Преместване на данни.

Преглеждане и използване на обектите в базата данни Навигационен 
екран

Групата Всички обекти на Access.

Коригиране на проблеми във файла или добавяне на парола към база данни Файл Групите Информация, Уплътняване и поправка 
и Шифроване с парола.

Създаване на приложение на Access Файл Oпциите Създай, Уеб приложение по избор или Уеб шаблони.



Какво стана с функцията за 
обобщена диаграма?
В Access 2013 не можете да създавате обобщени диаграми или таблици, но 
можете да ги импортирате от Excel и други приложения и след това да ги 
добавите в контролата Диаграма.

„Дълъг текст“ замества 
„Паметна бележка“ 
Ако търсите типа данни Паметна бележка за по-дълги текстови полета, 
изпробвайте вместо него типа данни Дълъг текст.

Какво е приложение 
на Access?
Приложенията на Access наподобяват уеб бази данни, които можете да 
използвате за преглед и споделяне на вашите данни в облака. Благодарение 
на приложенията на Access ще имате защитено и централизирано място за 
съхранение на данни и опции за управление. 

С Access 2013 можете лесно да създавате и променяте дизайна на 
приложението. Направете първите стъпки с шаблон за приложение или 
създайте собствено уеб приложение по избор.

Имената на шаблоните, които започват с думата „Настолен“, ще създадат 
клиентска база данни. За да създадете приложения на Access, използвайте 
шаблон, който е обозначен с икона на глобус.



Как да се работи с хора, които още 
нямат Access 2013 
Ето някои от нещата, които да имате предвид, когато споделяте или 
разменяте файлове с хора, които използват по-стара версия на Access.

В Access 2013... Какво се случва? Какво да направя?

Отваряте файл на 
база данни, създаден 
с Access 2007.

Можете да използвате Access 2013 за отваряне и използване 
на файлове, създадени в Access 2007. Няма да можете обаче да 
виждате или използвате функции като обобщени таблици или 
условно форматиране.

Просто импортирайте таблиците и след това приложете отново 
форматите в Access 2013.

Записвате вашата база 
данни като файл на 
Access 2007.

Ще можете да отворите и използвате базата данни. Нищо.

Записвате вашата база 
данни като файл на 
Access 2010.

Access 2007 и 2010 използват един и същ файлов формат. Ако 
сте публикували уеб база данни на Access 2010 и сте я отворили 
в Access 2013, ще можете само да я преглеждате – няма да 
можете да я променяте.

Ако сте публикували база данни на Access 2010 като уеб база 
данни и искате по-късно да я промените на приложение на 
Access, импортирайте данните в уеб приложение по избор.



Какво има в раздела 
„Информация“?
От отворена база данни щракнете върху Файл > Информация.

Уплътняване и поправка на база данни може да предотврати и коригира 
проблеми в базата данни или да уплътни файловете, за да се спести място.

Файловете, записани в Access 2007 или по-нов формат, вече са шифровани, 
но можете да добавите по желание парола, за да защитите допълнително 
данните, като щракнете върху Шифроване с парола.

Щракнете върху Показване и редактиране на свойства на базата данни 
показва информация за обектите в базата данни, проследяването на редакции 
и размера на базата данни. Можете също да промените информацията за 
заглавието, автора, фирмата или хипервръзката на базата данни от раздела 
Резюме, който се вижда тук.

Мога ли да преобразувам 
моята база данни на Access 
в приложение на Access?
Макар че приложенията на Access също се използват за проследяване на 
данни, не можете да преобразувате настолна база данни в приложение на 
Access, или обратно. Можете обаче да използвате данни от настолна база 
данни в приложение на Access.

Щракнете върху Създай > Уеб приложение по избор > Създаване на 
таблица от съществуващ източник на данни. 


