
Endre skjermstørrelsen, eller lukke en database
Klikk Access-ikonet for å skalere eller flytte skjermen eller for 
å lukke databasen. 

Bruke kontroller fra verktøylinjen for hurtigtilgang
Du kan raskt legge til eller endre kontroller i et skjema eller en rapport ved å klikke verktøyikonet 
når skjemaet eller rapporten er åpen i utformingsvisning eller oppsettvisning.  

Filbehandling
Åpne, lukke, skriv ut, del, lagre 
som tidligere versjoner, som en 
mal, og krypter eller komprimer 
og reparer databasen.

Statuslinje
Viser informasjon om den 
gjeldende visningen.

Få hjelp 
Klikk spørsmålstegnet for å finne 
hjelpeinnhold. 

Filtrere objekter 
Skriv inn et nøkkelord i 
søkeboksen for å filtrere 
objekter i databasen.

Visningsknapper
Klikk ikonene for å bytte mellom 
tilgjengelige visninger for det 
gjeldende objektet. 

Åpne en dialogboksvelger
Klikk den for å bruke de ekstra 
tilgjengelige funksjonene for 
gruppen.

Skjule båndet
Klikk pil opp for å skjule båndet, 
men beholde kategoriene i 
visningen

Hurtigstartveiledning 
Microsoft Access 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget 
denne veiledningen for å gjøre det enklere for deg å bli kjent med Access.

Dialogboksvelgere
Hvis du ser dette  
ikonet         ved siden 
av en gruppe med 
kommandoer på båndet, 
kan du klikke det for å 
vise en boks med flere 
alternativer.



Hva kan jeg finne i kategorien 
Konto? 
Klikk Fil > Konto i Access 2013 for å behandle brukerinformasjon, endre bakgrunn 
eller tema, vise og legge til tilgjengelige nettjenester, vise informasjon om Office-
produktene dine og behandle produktabonnementer.

Hvor er det blitt av alternativet 
Sikkerhetskopier?  
Det er alltid lurt å sikkerhetskopiere viktige data. Du kan gjøre dette i Access 2013 
ved å klikke Fil > Lagre som. Gå deretter til Lagre database som > Avansert,  
og klikk Sikkerhetskopier database. 



Ting du kanskje ser etter 
Bruk listen nedenfor til å finne noen av de vanliste verktøyene og kommandoene i Access 2013.

Hvis du vil... Klikker du... Og deretter ser du i...

Åpne, lukke, opprette, lagre, skrive ut, publisere eller administrere databasen Fil Backstage-visning (klikk koblingene i den venstre ruten).

Vise objekter, klippe ut, kopiere eller lime inn data, formatere tekst, legge 
til en rad med totalsummer eller finne data

Hjem Gruppene Visninger, Utklippstavle, Sorter og filtrer, Poster og 
Tekstformatering.

Legge til programdeler, tabeller, spørringer, skjemaer, rapporter eller 
makroer

Opprett Gruppene Maler, Tabeller, Spørringer, Skjemaer, Rapporter og 
Makroer og kode.

Hente filer eller sende data eller koble til eksterne ressurser Eksterne  
data

Gruppene Importer og koble og Eksporter.

Komprimere og reparere en database, arbeide med Visual Basic-kode, 
makroer, relasjoner og analysere eller flytte data til SharePoint

Database- 
verktøy

Gruppene Verktøy, Makro, Relasjoner, Analyser og Flytt data.

Vise og bruke objektene i databasen Navigasjonsruten Gruppen Alle Access-objekter.

Løse filproblemer eller legge til et passord for en database Fil Gruppene Informasjon, Kompirmer og reparer og Krypter med passord.

Opprette en Access-app Fil Alternativene Ny, Egendefinert nettapp eller Nettmaler.



Hva har skjedd med 
Pivotdiagram-funksjonen?
 
Du kan ikke opprette pivotdiagrammer eller -tabeller i Access 2013, men du kan 
importere dem fra Excel og andre programmer og deretter legge dem til med 
Diagram-kontrollen.

Lang tekst er det nye Notat 
 
Hvis du ser etter datatypen Notat for lange tekstfelt, kan du prøve datatypen Lang 
tekst i stedet.

Hva er en Access-app?
 
Access-apper er som nettdatabaser som du kan bruke til å vise og dele dataene 
dine i skyen. Med Access-apper får du alternativer for sikker, sentralisert 
datalagring og  databehandling. 

Med Access 2013 er det enkelt å opprette og endre utformingen i en app. Kom i 
gang med en appmal, eller opprett en egendefinert nettapp.

Malnavn som begynner med ordet "Skrivebord", vil opprette en klientdatabase.  
Hvis du vil opprette Access-apper, kan du bruke alle maler som er merket med et 
globusikon.



Arbeide med personer som ennå ikke 
har Access 2013 
Her er noen ting du må huske på når du deler eller utvekslewr filer med noen 
som bruker en eldre versjon av Access.

I Access 2013… Hva skjer? Hva bør jeg gjøre?

Du åpner en databasefil 
som ble opprettet med 
Access 2007.

Du kan bruke Access 2013 til å åpne og bruke filer som ble opprettet 
i Access 2007. Du kan imidlertid ikke vise eller bruke funksjoner som 
pivottabeller eller betinget formatering.

Importer bare tabellene, og bruk deretter formater på nytt i 
Access 2013.

Du lagrer databasen som 
en Access 2007-fil.

Du kan ikke åpne og bruke databasen. Ingenting.

Du lagrer databasen som 
en Access 2010-fil.

Access 2007 og 2010 bruker samme filformat. Hvis du har publisert 
en Access 2010-nettdatabase og åpner den i Access 2013, kan du 
bare vise den. Du kan ikke endre den.

Hvis du har publisert en Access 2010-database som en nettdatabase 
og ønsker å endre den til en Access-app senere, importerer du 
dataene til en egendefinert nettapp.



Hva finnes i kategorien 
Informasjon?
 
Klikk Fil > Informasjon fra en åpen database.

Komprimer og reparer database kan forhindre og løse databaseproblemer eller 
komprimere filer for å spare plass.

Filer lagret i Access 2007 eller i et nyere format er allerede kryptert, men du kan 
legge til et ekstra passord for å sikre dataene ytterligere ved å klikke Krypter med 
passord.

Ved å klikke Vis og rediger egenskaper for database kan du vise informasjon 
om objekter i databasen, revisjonssporing og databasestørrelse. Du kan også 
endre databasetittelen, forfatteren, selskapet og informasjon om hyperkoblinger i 
kategorien Sammendrag, som du finner her.

Kan jeg konvertere en Access-
database til en Access-app?
 
Selv om Access-apper også brukes til å spore data, kan du ikke konvertere en 
skrivebordsdatabase til en Access-app eller omvendt. Du kan imidlertid bruke data 
fra en skrivebordsdatabase i en Access-app.

Klikk Ny > Egendefinert nettapp > Opprett en tabell fra en eksisterende 
datakilde. 


