Első lépések
A Microsoft Access 2013 külsőre kicsit más, mint elődei, ezért ezzel az útmutatóval
szeretnénk megkönnyíteni a program megismerését.

A programablak méretének módosítása és az adatbázis bezárása
Az Access-ikonra kattintva átméretezheti vagy áthelyezheti
a programablakot, illetve bezárhatja az adatbázist.

Fájlkezelés
Ide kattintva megnyithatja,
bezárhatja, kinyomtathatja,
megoszthatja, korábbi
verzióban vagy sablonként
mentheti, titkosíthatja,
tömörítheti, illetve kijavíthatja
az adatbázist.

Objektumok szűrése
A keresőmezőbe kulcsszavakat
írva szűrheti az adatbázis
objektumait.

Állapotsor
Itt az aktuális nézetről láthatók
információk.

A gyorselérési eszköztár vezérlőinek használata
Az űrlapokon vagy jelentéseken gyorsan elhelyezhet vagy módosíthat vezérlőket,
ha Tervező vagy Elrendezési nézetben az eszközök ikonjára kattint.

A súgó megnyitása
A kérdőjel gombra kattintva
tartalmakat kereshet a súgóban.

A menüszalag elrejtése
A felfelé mutató nyílra kattintva
elrejtheti a menüszalagot, hogy
csak a fülek legyenek láthatók.

Párbeszédpanelmegnyitó gombok
Ha a menüszalagon
egy parancscsoport
mellett ez az ikon
látható, rákattintva
további lehetőségek
jelennek meg egy
párbeszédpanelen.

Párbeszédpanelek megnyitása
Ide kattintva további funkciókat
találhat a csoporthoz.

Nézetgombok
Az ikonokra kattintva válthat az
aktuális objektumhoz elérhető
nézetek között.

Mi található a Fiók lapon?
Az Access 2013-ban a Fájl > Fiók fülre kattintva kezelheti a felhasználói adatokat,
megváltoztathatja a hátteret és a témát, felveheti és megtekintheti a rendelkezésre
álló webszolgáltatásokat, információkat jeleníthet meg az Office-termékekről,
és kezelheti a termék-előfizetéseit.

Hová lett a biztonsági mentési
lehetőség?
A fontos adatok biztonsági mentése mindig hasznos. Az Access 2013-ban ehhez
kattintson a Fájl > Mentés másként parancsra. Az Adatbázis mentése másként >
Speciális csoportban kattintson az Adatbázis biztonsági mentése elemre.

Mi hol található?
Az alábbi táblázat alapján megtalálhatja a leggyakrabban használt eszközök és
parancsok némelyikét az Access 2013-ban.

Művelet

A menüszalag
lapja

A parancs pontos helye

Adatbázis megnyitása, bezárása, létrehozása, mentése, nyomtatása,
közzététele és kezelése

Fájl

A Backstage nézet (kattintson a nézet bal panelén található
hivatkozásokra)

Objektumok megtekintése, adatok kivágása, másolása és beillesztése,
szöveg formázása, összegsor hozzáadása, adatok keresése

Kezdőlap

Nézetek, Vágólap, Rendezés és szűrés, Rekordok és Szöveg
formázása csoport

Alkalmazásrészek, táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések és makrók
felvétele

Létrehozás

Sablonok, Táblák, Lekérdezések, Űrlapok, Jelentések és Makrók
és kódok csoport

Fájlok beolvasása, illetve adatok küldése vagy csatolása külső forrásokhoz

Külső adatok

Importálás és csatolás és Exportálás csoport

Adatbázis tömörítése és javítása, Visual Basic-kód, makrók és kapcsolatok
kezelése, adatok elemzése és áthelyezése SharePointba

Adatbáziseszközök

Eszközök, Makró, Kapcsolatok, Elemzés és Adatok áthelyezése
csoport

Az adatbázis objektumainak megtekintése és kezelése

Navigációs ablak

Minden Access-objektum csoport

Fájlproblémák kijavítása vagy az adatbázis jelszavas védelme

Fájl

Információ, Adatbázis tömörítése és helyreállítása és Titkosítás
jelszóval csoport.

Access-alkalmazás létrehozása

Fájl

Új, Saját webalkalmazás vagy a webes sablonok ikonja

Mi történt a Kimutatásdiagram
funkcióval?
Az Access 2013-ban nem lehet kimutatásdiagramokat vagy kimutatástáblázatokat
létrehozni, de az Excelből vagy más alkalmazásokból importálhat, és a Diagram
vezérlővel felvehet ilyen objektumokat.

Mik az Access-alkalmazások?
Az Access-alkalmazások hasonlítanak a webes adatbázisokhoz, használatukkal
megtekintheti, és a felhőben megoszthatja az adatait. Biztonságos, központosított
adattárhelyet és felügyeleti funkciókat nyújtanak.
Az Access 2013-ban egyszerűen készíthet alkalmazásokat, és módosíthatja
a kialakításukat. Kiindulásként használhat alkalmazássablont, vagy létrehozhat
saját webalkalmazást.

Feljegyzés helyett:
Hosszú szöveg
Ha hosszabb szövegmezőkhöz a Feljegyzés adattípust keresi, a Hosszú szöveg
adattípust használja helyette.

Az „asztali” szóval kezdődő sablonnevek alapján ügyfélprogramban megnyitható
adatbázist készíthet. Access-alkalmazásokat a földgömb ikonnal jelzett sablonokból
hozhat létre.

Hogyan lehet együttműködni olyan személyekkel,
akik nem Access 2013-at használnak?
Az alábbi táblázatban összefoglaltunk néhány fontos dolgot, amelyre érdemes figyelni, ha olyanokkal oszt
meg vagy cserél fájlokat, akik az Access valamelyik régebbi verzióját használják.

Művelet az
Access 2013-ban

Mi történik?

Mi a teendő?

Megnyit egy, az
Access 2007-es verziójában
készült adatbázisfájlt.

Az Access 2013-ban megnyithat és használhat Access 2007-ben készült
fájlokat. Néhány funkció azonban, például a kimutatástáblázatok
vagy a feltételes formázás nem működik.

Csak a táblákat importálja, majd az Access 2013-ban alkalmazza újra
a formázásokat.

Access 2007-es fájlként
menti az adatbázist.

Az adatbázist megnyithatja és használhatja.

Nincs teendő.

Access 2010-es fájlként
menti az adatbázist.

Az Access 2007-es és 2010-es verzió ugyanazt a fájlformátumot
használja. Ha közzétett egy Access 2010-es webes adatbázist, és
megnyitja azt az Access 2013-ban, csak megtekinteni tudja majd,
szerkeszteni nem.

Ha egy Access 2010-es adatbázist webes adatbázisként tett közzé,
és később Access-alkalmazássá szeretné alakítani, importálja az
adatokat egy egyéni webalkalmazásba.

Mi van az Információ lapon?
Bármelyik megnyitott adatbázisból kattintson a Fájl > Információ fülre.

Konvertálható-e az
Access-adatbázis Accessalkalmazássá?
Jóllehet az Access-alkalmazások is használhatók adatok nyilvántartására, az asztali
adatbázisok nem konvertálhatók Access-alkalmazássá és fordítva. Az asztali
adatbázis adatai azonban használhatók Access-alkalmazásban.
Kattintson az Új > Saját webalkalmazás > Tábla létrehozása meglévő
adatforrásból elemre.

Az Adatbázis tömörítése és helyreállítása gombra kattintva megakadályozhatja,
illetve kijavíthatja az adatbázishibákat, és helytakarékossági célból tömörítheti
a fájlokat.
Az Access 2007-es vagy újabb formátumban mentett fájlok eleve titkosítottak,
de ha egy újabb jelszóval még biztonságosabbá szeretné tenni az adatokat,
kattintson a Titkosítás jelszóval gombra.
Az Adatbázis-tulajdonságok megtekintése és szerkesztése hivatkozásra
kattintva információkat jeleníthet meg az adatbázis objektumairól,
a változáskövetésről és az adatbázis méretéről. Módosíthatja az adatbázis címét,
szerzőjét, cégnevét és hivatkozását is az Adatlap lapon.

