Microsoft®

Bytte til Access 2010
fra Access 2003
I denne veiledningen
Microsoft Access 2010 ser helt annerledes ut enn Access 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les
videre for å lære om viktige deler i det nye grensesnittet, finne gratis opplæring i Access 2010, finne funksjoner som forhåndsvisning og dialogboksen Alternativer,
forstå hvordan du utveksler databasefiler med personer som ennå ikke har Access 2010, og finne ut hva som har skjedd med databasevinduet og sentralbord.
Verktøylinjen for hurtigtilgang

Kategorier på båndet

Kommandoene her er alltid synlige. Du kan legge til favorittkommandoene dine på denne verktøylinjen.

Klikk en hvilken som helst kategori på båndet for å
vise knappene og kommandoene.

Grupper på båndet
Hver kategori på båndet har grupper, og hver gruppe har et sett med relaterte
kommandoer. Her vises Poster -gruppen med kommandoer for å opprette nye
databaseposter og for å lagre dem.

Backstage-visning
Skjule båndet

Klikk kategorien Fil for å gå til
Backstage-visning, der du kan
åpne, lagre, skrive ut og administrere databasene.

Trenger du mer plass på
skjermen?
Klikk
dette
ikonet, eller trykk CTRL+F1
for å skjule eller vise
båndet.

Kontekstavhengige kategorier på
båndet

Navigasjonsruten

Klikk en hvilken som helst kategori på båndet for å avslutte
Backstage-visning.

Bruk denne ruten til å organisere databaseobjekter, og til å
åpne eller endre utformingen
av et databaseobjekt.

Enkelte kategorier vises bare på båndet
når du trenger dem. Hvis du for eksempel
åpner en tabell i utformingsvisning, ser du
tabellverktøyene, som inneholder to ekstra kategorier, Felt og Tabell.

Bytte mellom visninger
Klikk disse knappene for å bytte mellom
tilgjengelige visninger for det merkede
objektet.
Visningene kan inkludere skjemavisning,
dataarkvisning, oppsettvisning og utformingsvisning.
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Slik kommer du i gang med Access 2010

Hvor er menyene og verktøylinjene?

Access 2010 åpnes i Backstage-visning, som inneholder mange av
kommandoene som tidligere var på Fil-menyen i Access 2003.

I Access 2010 strekker et bredt bånd seg over toppen av
hovedprogramvinduet. Dette er båndet, og det erstatter de gamle menyene og verktøylinjene. Hver kategori på båndet har forskjellige knapper
og kommandoer som er organisert i båndgrupper.

I Backstage-visning kan du opprette og lagre nye databaser, starte fra en
mal, åpne eksisterende databaser og publisere dem til SharePoint.
Du kan også få hjelp i Backstage-visning. Det finnes mange gratis ressurser som gir deg hjelp til å lære Access 2010, inkludert kurs og en meny-tilbånd-veiledning der du kan klikke enhver Access 2003-kommando. Deretter får du se nøyaktig hvor denne kommandoen finnes i Access 2010.

Når du åpner en database, vises kategorien Hjem på båndet. Denne kategorien inneholder mange av de vanligste kommandoene i Access. Det
første du for eksempel ser til venstre for kategorien, er Visningergruppen, som kan inneholde kommandoene Skjemavisning,
Dataarkvisning, Oppsettvisningog Utformingsvisning.

I gruppen Utklippstavle finner du kommandoer for å lime inn, klippe ut
og kopiere, i tillegg til Kopier format.

Hvis du vil finne disse gratis ressursene, klikker du kategorien Fil og
klikker deretter Hjelp. Deretter går du til Støtte og klikker Komme i gang.

Båndet justerer utseendet slik at det passer til dataskjermens størrelse og
oppløsning. På mindre skjermer kan det hende at bare gruppenavnet, og
ikke kommandoene, vises for enkelte grupper på båndet. I slike tilfeller
klikker du bare den lille pilen på gruppeknappen for å vise kommandoene.
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Hva har skjedd med databasevinduet?
Når du åpner en database eller oppretter en ny i Access 2010, vises navnene
på databaseobjektene i navigasjonsruten, som erstatter databasevinduet fra Access 2003.
Databaseobjektene inkluderer tabeller,
spørringer, skjemaer, rapporter, sider,
makroer og moduler. Navigasjonsruten
deler databaseobjektene inn i kategorier, og disse kategoriene inneholder
grupper.
Noen
kategorier
er
forhåndsdefinert for deg, og du kan
også opprette egendefinerte grupper.

Hva har skjedd med sentralbord?
Sentralbord er Access-skjemaer som inneholder knapper og hyperkoblinger som for eksempel åpner et skjema eller en rapport. Du kan bruke
sentralbord til å skjule databaseobjekter som du ikke vil andre brukere
skal se.
I Access 2010 kan du bruke navigasjonsruten i stedet for sentralbord. Når
du skal gjøre dette, oppretter du egendefinerte kategorier og grupper
som gir snarveier bare til objektene som du vil at brukere skal se. Deretter angir du alternativer for navigasjonsruten slik at resten av objektene
er skjult. Høyreklikk toppen av navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering.

Hvis du brukte databasevinduet til å
utføre oppgaver med et databaseobjekt i Access 2003, utfører du nå denne
oppgaven ved hjelp av navigasjonsruten. Hvis du vil åpne eller bruke en kommando på et databaseobjekt, høyreklikker du objektet og velger et menyelement fra listen.
Listen over objekter vises alltid i navigasjonsruten. Ting forsvinner ikke
under skjemaer og andre objekter. Du kan også søke etter objekter i
denne ruten.

Hvis du vil legge til en egendefinert kategori, klikker du Legg til element.
Hvis du vil legge til en egendefinert gruppe, velger du en egendefinert
kategori og klikker deretter Legg til gruppe. Du kan skjule en gruppe ved
å fjerne merket i avmerkingsboksen for gruppen. Når du har opprettet
egendefinerte grupper, kan du legge til objekter i dem ved å dra dem i
navigasjonsruten. Hvis du vil skjule et databaseobjekt, legger du det til i
en skjult gruppe.
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Ting du kanskje ser etter
Se i tabellen nedenfor for å finne noen av de vanlige og kjente tingene du kanskje ser etter i Access 2010. Selv om listen ikke er omfattende, er det en god
plass å starte. Hvis du vil ha en fullstendig liste over kommandoene i Access 2010, klikker du kategorien Fil. Klikk Hjelp, og klikk deretter Komme i gang.

Hvis du vil ...

Gjør du dette

Og deretter ...

Ordne elementer i navigasjonsruten på nytt

Høyreklikk øverst i
navigasjonsruten

Velg ønskede organisasjonsalternativer,
for eksempel Sorter etter eller Vis etter

Klikk kategorien
Opprett

Klikk kommandoen for objektet du vil opprette

Vise og redigere databaserelasjoner

Klikk kategorien
Databaseverktøy

Gå til Relasjoner-gruppen, og klikk Relasjoner

Dele en database i front- og bakdatabaser

Klikk kategorien
Databaseverktøy

Gå til Flytt data-gruppen, og klikk Access-database

Lagre en database som en annen versjon av en Accessdatabase

Klikk kategorien
Fil

Klikk Lagre og publiser, gå til Lagre database som,
og klikk formatet du vil bruke

Importere eller eksportere data

Klikk kategorien
Eksterne data

Velg dataformatet du vil importere fra,
eller du vil eksportere til

Kryptere en database

Klikk kategorien
Fil

Klikk Krypter med passord

Opprette nye tabeller, skjemaer og andre objekter
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Hvor er Forhåndsvisning?
I Access 2010 kan du se etter Forhåndsvisning i Backstage-visning, sammen med andre nyttige utskriftsrelaterte innstillinger.
Klikk kategorien Fil, klikk Skriv ut, og klikk deretter Forhåndsvisning. Kategorien Forhåndsvisning åpnes med en forhåndsvisning av hvordan det
gjeldende objektet vil se ut når det skrives ut.

Hva har skjedd med
Verktøy | Alternativer?
Ser du etter programinnstillinger som lar deg styre ting, for eksempel
velge en standard for den gjeldende databasen? Eller kanskje du vil konfigurere databasen slik at objekter vises i overlappende vinduer i stedet
for dokumentkategorier.
Klikk kategorien Fil, og klikk deretter Alternativer. Dette åpner dialogboksen Alternativer for Access, der du kan tilpasse Access-innstillingene.

Du kan bruke alternativene i kategorien Forhåndsvisning til å finjustere
innstillingene, for eksempel endre papirformatet, angi marger eller endre
papirretningen fra stående til liggende. Du kan også eksportere objektdataene i mange ulike formater ved hjelp av kommandoene i Datagruppen. Når du er klar til å skrive ut, klikker du Skriv ut helt til venstre i
kategorien Forhåndsvisning.

Enkelte innstillinger i dialogboksen Alternativer for Access gjelder bare
for Access. Men enkelte innstillinger (for eksempel fargevalget) gjelder
for alle andre Microsoft Office 2010-programmer du har installert.
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Holde favorittkommandoene

Opprette egne kategorier eller grupper på

i nærheten

båndet
På verktøylinjen for hurtigtilgang, øverst til
venstre i Access-programvinduet, finner du
snarveier til kommandoer du bruker ofte.
Ved å legge til knapper på denne
verktøylinjen kan du sørge for at alle favorittkommandoene dine alltid er synlige,
selv når du bytter mellom kategorier på
båndet.

Klikk rullegardinpilen ved siden av verktøylinjen for hurtigtilgang for å
aktivere eller deaktivere noen av kommandoene i listen. Hvis kommandoen du vil legge til, ikke vises i listen, bytter du til kategorien på båndet
der knappen vises, og høyreklikker den der. Klikk Legg til på verktøylinje
for hurtigtilgang på menyen som vises.

Du kan tilpasse kommandoer på båndet ved
å plassere knapper i grupper på båndet der
du vil de skal vises, eller ved å opprette
egendefinerte kategorier.
Høyreklikk en gruppe på båndet, og klikk
deretter Tilpass båndet. I dialogboksen Alternativer for Access kan du legge til kommandoer i dine egne kategorier eller grupper. Du kan for eksempel opprette en kategori med navnet Kontroller og deretter legge til noen av kommandoene du bruker
oftest, i en egendefinert gruppe i denne kategorien.
Det er ikke farlig å gjøre en feil. Du kan bruke
Tilbakestill-knappen hvis du vil gå tilbake til
standardinnstillingene (fabrikkinnstillingene).
Ikke alle eldre Access-kommandoer vises på båndet, men de fleste er
fortsatt tilgjengelige. Hvis det er noen av disse som du ikke kan klare deg
uten, kan du ganske enkelt legge dem til på båndet eller på verktøylinjen
for hurtigtilgang.
Gå til dialogboksen Alternativer for Access, åpne listen Velg kommandoer fra, og velg Kommandoer som ikke er på båndet. Finn deretter kommandoen du vil bruke, og legg den til i en egendefinert kategori eller
gruppe på båndet.
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Innføring i tastetips

Virker tastatursnarveier fortsatt?

Access 2010 har snarveier for båndet, som kalles for tastetips, så du kan
raskt utføre oppgaver uten å bruke musen.

Tastatursnarveier fra Access 2003 er fortsatt tilgjengelige i Access 2010.
Hvis du kan en snarveissekvens, er det bare å taste den inn. Hvis du for
eksempel har et skjema i oppsettvisning, kan du fortsatt åpne feltlisten
med ALT+F8 og avslutte Access 2010 med ALT+F4.
Mange av de gamle hurtigtastene er også tilgjengelige fortsatt. Hvis du
for eksempel trykker ALT, F1 og T i rekkefølge, kan du åpne dialogboksen
Alternativer for Access (tidligere Verktøy | Alternativer), og så videre.

Hvis du vil vise tastetips på båndet, trykker du ALT.

Når du begynner å taste inn en tastesekvens med ALT, kan det hende at
en boks vises:

Hvis du vil bytte til en kategori på båndet ved hjelp av tastaturet, trykker
du tasten for bokstaven som vises under kategorien. I eksemplet her
trykker du O for å åpne kategorien Opprett, X for å åpne kategorien
Eksterne data, T1 for å åpne kategorien Databaseverktøy og så videre.
Når du har byttet til en kategori på båndet på denne måten, vises alle
tilgjengelige tastetips for kategorien på skjermen. Du kan deretter
fullføre sekvensen ved å trykke den siste tasten (eller de siste tastene) for
kommandoen du vil bruke.
Hvis du vil gå tilbake ett nivå mens du er i en sekvens, trykker du ESC. Du
kan gå ut av tastetipsmodusen ved å trykke ESC flere ganger.

Hvis du kan hele tastesekvensen du vil bruke, er det bare å fortsette med
å taste den inn. Hvis du ikke husker (eller aldri har lært) noen
tastesekvenser med ALT, trykker du ESC for å avbryte og bruke tastetips i
stedet.
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Arbeide med nye og gamle Access-filer

Åpne en 2003-database i Access 2010

Access 2010-databaser (og Access 2007-databaser) bruker et nytt format
for lagring av filer. Hvis personer du arbeider med, bruker forskjellige
versjoner av Access, kan du ta det med ro. Du kan fortsatt åpne og
redigere eldre databaser i Access 2010 og dele filer med personer som
ennå ikke har Access 2010.

Hvis du bruker Access 2010 til å åpne en database som er opprettet i
Access 2003, ser du et sentralbord (hvis et slikt er opprettet). Selv om du
arbeider i Access 2010, arbeider du teknisk sett i det tidligere filformatet.
Du kan ikke bruke nye Access 2010-funksjoner som flerverdifelt og
publisering til SharePoint.

Som standard opprettes databaser i Access 2010 og Access 2007 i ACCDBfilformatet. Dette formatet støtter nyere funksjoner, som flerverdifelt,
datamakroer og publisering til SharePoint, slik at personer kan bruke
databasen i en webleser.

Du kan konvertere filen, men før du gjør dette, bør du spørre deg selv om
du trenger å samarbeide på filen med personer som fortsatt bruker
Access 2003 (eller en enda eldre versjon). Hvis svaret er ja, kan det være
best å beholde filen i MDB-formatet, for når du først har lagret en eldre
database som en ACCDB-fil, kan du bare bruke denne databasen i Access
2010 (eller Access 2007).

Filer opprettet i Access 2003-formatet (MDB) kan kjøres i Access 2010,
men funksjoner som databasevinduet og verktøylinjer erstattes av det
nye brukergrensesnittet.

Obs! Hvis andre personer har opprettet koblede tabeller som bruker
databasen din, kan du bryte disse koblingene hvis du konverterer
databasen til Access 2010.
Hvis du vil konvertere en Access 2003-fil til det nye Access 2010-formatet
(og Access 2007-formatet), åpner du filen. Gå til kategorien Fil, og klikk
Lagre og publiser. Gå deretter til Databasefiltyper, og klikk Access–
database (ACCDB). Klikk Lagre som.
Hvis noen databaseobjekter er åpne når du klikker Lagre som, blir du
bedt om å lukke dem før du oppretter kopien. Klikk Ja for å lukke
objektene, eller klikk Nei for å avbryte hele prosessen.
Du får om nødvendig spørsmål om du vil lagre endringene. Deretter går
du til dialogboksen Lagre som og skriver inn et filnavn i Filnavn-boksen.
Klikk deretter Lagre.

