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Skifte til Access 2010
fra Access 2003
I denne vejledning
Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet.
Læs videre for at få mere at vide om de vigtigste dele i den nye brugergrænseflade, finde gratis kurser til Access 2010, finde funktioner som Vis udskrift eller dialogboksen
Indstillinger, forstå, hvordan du kan udveksle databasefiler med andre, der ikke har Access 2010 endnu, og finde ud af, hvad der er blevet af vinduet Database og af
oversigterne.

Grupper på båndet

Værktøjslinjen Hurtig adgang

Faner på båndet

De kommandoer, der vises her, er altid synlige. Du kan
føje de kommandoer, du bruger mest, til værktøjslinjen.

Klik på en fane på båndet for at få vist knapperne og kommandoerne på båndet.

Hver fane på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Her indeholder gruppen Poster kommandoer til at
oprette nye databaseposter og til at gemme dem.

Backstagevisningen

Skjul båndet

Klik på fanen Filer for at
komme til Backstagevisningen, hvor du kan
åbne, gemme, udskrive
og administrere dine
databaser.

Har du brug for mere
plads på skærmen? Klik på
dette ikon, eller tryk på
Ctrl+F1 for at skjule eller
vise båndet.

Kontekstafhængige faner på
båndet

Navigationsrude
Brug denne rude til at organisere databaseobjekter og til
at åbne eller ændre designet
af et databaseobjekt.
Du kan afslutte Backstage-visningen ved at
klikke på en af de andre
faner på båndet.

Nogle af fanerne vises kun på båndet, når
du har brug for dem. Hvis du f.eks. åbner
en tabel i visningen Design, vises Tabelværktøjer, som indeholder de to ekstra
faner Felter og Tabel.

Skift mellem visninger
Klik på disse knapper for at skifte
mellem de tilgængelige visninger
for det valgte objekt.
Visninger kan indeholde Formularvisning, Dataarkvisning, Layoutvisning og Designvisning.
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Introduktion til Access 2010

Hvor er mine menuer og værktøjslinjer?

Access 2010 åbnes i Backstage-visning, som indeholder mange af de
kommandoer, som var placeret i menuen Filer i Access 2003.

I Access 2010 er der et bredt bånd, der dækker det øverste af
hovedprogramvinduet. Dette er båndet, og det erstatter de gamle menuer og værktøjslinjer. Hver fane på båndet indeholder forskellige knapper
og kommandoer, som er organiseret i grupper.

I Backstage-visningen kan du oprette og gemme nye databaser, starte fra
en skabelon, åbne eksisterende databaser og publicere dem til SharePoint.
Du kan også få hjælp i Backstage-visningen: Vi har mange gratis
ressourcer, som du kan bruge for at komme i gang med Access 2010, herunder kurser og menu til båndet-vejledninger, hvor du kan klikke på en
hvilken som helst Access 2003-kommando for at få vist, hvor kommandoen findes i Access 2010.

Når du åbner en database, vises fanen Startside på båndet. Denne fane
indeholder mange af de oftest benyttede kommandoer i Access. Det
første, du ser i venstre side af fanen, er f.eks. gruppen Visninger, som kan
indeholde kommandoerne Formularvisning, Dataarkvisning, Layoutvisning og Designvisning.

I gruppen Udklipsholder finder du kommandoer til at indsætte, klippe og
kopiere samt kommandoen Formatpensel.

Du finder disse gratis ressourcer ved at klikke på fanen Filer på båndet.
Klik derefter på Hjælp. Klik på Introduktion under Support.

Udseendet på båndet justeres efter størrelsen på computerskærmen og
opløsningen. På mindre skærme kan der være nogle grupper på båndet,
hvor det kun er gruppenavnet, der vises, og ikke kommandoerne. Hvis det
er tilfældet, skal du blot klikke på den lille pil på gruppeknappen for at få
vist kommandoerne.
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Hvad skete der med vinduet Database?
Når du åbner en database eller opretter en ny i Access 2010, vises
navnene på databaseobjekterne i
navigationsruden, hvilket erstatter
vinduet Database, som fandtes I Access 2003.
Databaseobjekterne omfatter dine
tabeller, forespørgsler, formler, rapporter, sider, makroer og moduler.
Navigationsruden opdeler databaseobjekterne i kategorier, og disse
kategorier indeholder grupper. Nogle
kategorier er foruddefinerede, og du
kan også oprette egne brugerdefinerede grupper.
Hvis du brugte vinduet Database til at
udføre en opgave med et databaseobjekt i Access 2003, skal du nu
udføre opgaven ved hjælp af navigationsruden. Hvis du vil åbne eller anvende en kommando på et databaseobjekt, skal du højreklikke på objektet og vælge et menupunkt på listen.
Listen over objekter er altid synlig i navigationsruden. Ting begraves ikke
under formularer og andre objekter. Du kan også søge efter objekter i
denne rude.

Hvad er der sket med oversigterne?
Oversigter er små Access-formularer med knapper eller links, der f.eks.
bruges til at åbne en formular eller en rapport. Du kan f.eks. bruge en
oversigt til at skjule de databaseobjekter, som andre brugere ikke skal
kunne se.
I Access 2010 kan du bruge navigationsruden i stedet for oversigter. Det
gør du ved at oprette brugerdefinerede kategorier og grupper, der kun
indeholder genveje til de objekter, som brugerne skal kunne se. Derefter
angiver du indstillingerne for navigationsruden, så de resterende objekter
er skjult. Højreklik øverst i navigationsruden, og klik derefter på Navigationsindstillinger.

Hvis du vil tilføje en brugerdefineret kategori, skal du klikke på Tilføj element. Hvis du vil tilføje en brugerdefineret kategori, skal du markere en
brugerdefineret kategori og derefter klikke på Tilføj gruppe. Du kan skjule
en gruppe ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for gruppen. Når
du har oprettet de brugerdefinerede grupper, skal du føje objekter til
dem ved at trække dem i navigationsruden. Hvis du vil skjule et databaseobjekt, skal du føje det til en skjult gruppe.
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Ting, du muligvis leder efter
Se i tabellen nedenfor for at finde nogle af de almindelige og velkendte ting, du muligvis leder efter i Access 2010. Selvom listen ikke er fuldstændig, er den et
godt sted at starte. Du finder den komplette liste over Access 2010-kommandoer ved at klikke på fanen Filer, klikke på Hjælp og derefter klikke på Introduktion.

Hvis du vil...
Omarrangere elementer i navigationsruden

Oprette nye tabeller, formularer og andre objekter

Skal du
Højreklikke øverst i
navigationsruden
Klikke på fanen
Opret

Og derefter...
Vælge de organisationsindstillinger, du vil bruge,
f.eks. Sortér efter og Vis efter
Klikke på kommandoen for det objekt, du vil oprette

Få vist og redigere databaserelationer

Klikke på fanen
Databaseværktøjer

I gruppen Relationer skal du klikke på Relationer

Opdele en database i frontend- og backenddatabaser

Klikke på fanen
Databaseværktøjer

I gruppen Flyt data skal du klikke på Access-database

Gemme en database som en anden version Accessdatabase

Klikke på fanen
Filer

Klikke på Gem og publicer og klik derefter på det ønskede format under Gem database som

Importere eller eksportere data

Klikke på fanen
Eksterne data

Vælge det dataformat, du vil importere fra, eller du vil eksportere til

Kryptere en database

Klikke på fanen
Filer

Klikke på Krypter med adgangskode
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Hvor er Vis udskrift?
I Access 2010 finder du Vis udskrift i Backstage-visningen sammen med
andre praktiske udskriftsrelaterede indstillinger.
Klik på fanen Filer, klik på Udskriv, og klik derefter på Vis udskrift. Fanen
Vis udskrift åbnes med et eksempel på, hvordan det aktuelle objekt vil se
ud, når det udskrives.

Hvad er der sket med
Funktioner | Indstillinger?
Leder du efter de programindstillinger, som du kan bruge til at styre,
f.eks. hvordan du vælger en standardformular til den aktuelle database?
Eller måske vil du konfigurere databasen, så objekter vises i overlappende
vinduer i stedet for på dokumentfaner.
Klik på fanen Filer på båndet. Klik derefter på Indstillinger. Dialogboksen
Access-indstillinger åbnes, hvor du kan tilpasse indstillingerne og præferencerne for Access.

Du kan bruge indstillingerne under fanen Vis udskrift til at finjustere dine
præferencer. Du kan f.eks. ændre papirstørrelsen, indstille margener
eller ændre papirretningen fra stående til liggende. Du kan også eksportere objektdataene i en lang række forskellige formater ved hjælp af
kommandoerne i gruppen Data. Når du er klar til at udskrive, skal du
klikke på Udskriv længst til venstre under fanen Vis udskrift.

Nogle af indstillingerne i dialogboksen Access-indstillinger gælder kun for
Access. Andre præferencer, f.eks. farveskemaet, gælder for alle de andre
Microsoft Office 2010-programmer, du har installeret.
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Hav favoritkommandoerne

Oprette egne faner eller

lige ved hånden

grupper på båndet
Værktøjslinjen Hurtig adgang øverst til
venstre i Access-programvinduet indeholder genveje til de kommandoer, du bruger
ofte.

Du kan tilpasse kommandoerne på båndet
ved at føje knapper til de grupper, hvor de
skal vises, eller ved at oprette brugerdefinerede faner på båndet.

Når du føjer knapper til denne
værktøjslinje, har du altid nem adgang til
dine favoritkommandoer, også selvom du
skifter til en anden fane.

Højreklik på en vilkårlig gruppe, og klik derefter på Tilpas båndet. I dialogboksen Access-indstillinger kan du føje kommandoer
til dine egne faner eller grupper. Du kan
f.eks. oprette en fane med navnet
Kontrolelementer og derefter føje nogle af
de kommandoer, du bruger oftest, til en brugerdefineret gruppe på
fanen.

Klik på pilen på rullelisten ud for værktøjslinjen Hurtig adgang for at slå de
kommandoer, der findes på listen, til eller fra. Hvis den kommando, du vil
tilføje, ikke er vist på listen, skal du gå til den fane, hvor knappen vises og
derefter højreklikke på den. I den menu, der vises, skal du klikke på Føj til
værktøjslinjen Hurtig adgang.

Hvis du laver en fejl, skal du ikke
bekymre dig. Du kan bruge knappen
Nulstil til at vende tilbage til standardindstillingerne.
Det er ikke alle ældre Access-kommandoer, der vises på båndet, men de
fleste findes stadig. Hvis du ikke kan klare dig uden disse, kan du føje dem
til båndet eller værktøjslinjen Hurtig adgang.
I dialogboksen Access-indstillinger på listen Vælg kommandoer fra skal
du markere Kommandoer, der ikke er på båndet. Derefter skal du finde
den kommando, du vil bruge, og føje den til en brugerdefineret fane eller
gruppe på båndet.
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Introduktion til tastetip

Virker genvejstasterne stadig?

Access 2010 indeholder genveje til båndet, som kaldes tastetip, så du
hurtigt kan udføre opgaver uden at bruge musen.

Genvejstasterne i Access 2003 kan stadig bruges i Access 2010.
Hvis du kender en kombination af genvejstaster, kan du stadig bruge den.
Hvis du er i layoutvisning for en formular, vil Alt+F8 f.eks. stadig åbne
feltlisten, og Alt+F4 afslutter Access 2010.
Mange af de gamle genvejstaster i menuerne er også stadig tilgængelige.
Hvis du f.eks. trykker på Alt, F, I efter hinanden, åbnes dialogboksen Access-indstillinger (tidligere Funktioner | Indstillinger) osv.

Tryk på Alt-tasten for at få vist tastetippene på båndet.

Når du begynder at skrive en Alt-tastesekvens, kan der blive vist et pop
op-vindue:

Skift derefter til en fane på båndet ved hjælp af tastaturet, og tryk på
tasten for det bogstav, der vises under fanen. I eksemplet her skal du
trykke på O for at åbne fanen Opret, X for at åbne fanen Eksterne data
og D for at åbne fanen Databaseværktøjer osv.
Når du har skiftet til en fane på båndet på denne måde, vises alle de
tilgængelige tastetip for den fane på skærmen. Du kan derefter fuldføre
sekvensen ved at trykke på den eller de taster, der vises for den kommando, du vil bruge.
Hvis du vil gå et niveau tilbage i sekvensen, skal du trykke på Esc. Hvis du
gør det flere gange i træk, annulleres tastetiptilstanden.

Hvis du kender hele den tastesekvens, du vil bruge, kan du skrive den.
Hvis du ikke kan huske (eller aldrig har lært) Alt-tastesekvenser, skal du
trykke på Esc for at annullere og i stedet bruge tastetip.
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Arbejde med nye og gamle Access-filer

Åbne en 2003-database i Access 2010

Access 2010-databaser (og Access 2007) bruger et nyt filformat. Du skal
dog ikke bekymre dig, hvis dem, du arbejder sammen med, bruger andre
versioner af Access. Du kan stadig åbne og redigere ældre databaser i
Access 2010 og dele dine filer med dem, der ikke har Access 2010 endnu.

Hvis du bruger Access 2010 til at åbne en database, der blev oprettet i
Access 2003, får du vist en oversigt, hvis en sådan blev oprettet. Selvom
du arbejder i Access 2010, arbejder du teknisk set stadig i det tidligere
filformat. Du vil ikke kunne bruge de nye Access 2010-funktioner som
felter med flere værdier og publicering til SharePoint.

Dabaser oprettes som standard i filformatet .accdb i Access 2010 og Access 2007. Dette format understøtter nyere funktioner, f.eks. felter med
flere værdier, datamakroer og publicering til SharePoint, så andre kan
bruge databasen i en webbrowser.
De filer, der er oprettet i Access 2003-formatet (.mdb), vil køre i Access
2010, men funktioner som vinduet Database og værktøjslinjer vil blive
erstattet med den nye brugergrænseflade.

Du kan konvertere filen, men før du gør det, skal du spørge dig selv, om
du har brug for at arbejde på filen sammen med andre, som stadig bruger
Access 2003 (eller en endnu ældre version). Hvis svaret er ja, kan det
være en god ide at bevare filen i .mdb-formatet, da du kun kan bruge en
ældre database, der er gemt som en .accdb-fil, i Access 2010 eller Access 2007.
Bemærk! Hvis andre har oprettet sammenkædede tabeller ved hjælp af
din database, kan du risikere at bryde disse kæder, hvis du konverterer
databasen til Access 2010.
Hvis du vil konvertere Access 2003-filen til det nye Access 2010-format
(og Access 2007), skal du åbne filen og derefter under fanen Filer klikke
på Gem og publicer. Derefter skal du under Databasefiltyper klikke på
Access-database (*.accdb). Klik på Gem som.
Hvis der er nogen databaseobjekter, der er åbne, når du klikker på Gem
som, bliver du i Access 2010 bedt om at lukke dem, før du opretter
kopien. Klik på Ja for at få Access til at lukke objekterne, eller klik på Nej
for at annullere hele processen.
Hvis det er nødvendigt, bliver du bedt om at gemme eventuelle ændringer. Derefter skal du i dialogboksen Gem som skrive et filnavn i feltet
Filnavn og derefter klikke på Gem.

