Guia de Introdução
O Microsoft Visio 2013 tem um aspeto diferente das versões anteriores, pelo que
criámos este guia para ajudar a minimizar a curva de aprendizagem.

Modelos atualizados
Os modelos ajudam-no a começar o tipo de desenho que pretende. Pode
encontrá-los no separador Ficheiro. Os modelos mais populares têm códigos
de cores por categoria e, se não encontrar o que pretende, pode pesquisá-lo.

Barra de Ferramentas de
Acesso Rápido
Aqui, os comandos estão sempre
visíveis. Clique com o botão
direito do rato num comando do
friso para o adicionar aqui.
Pesquisa de formas
Não encontra uma forma? Clique
em Pesquisar na janela Formas.

Formas especializadas
Os modelos incluem stencils,
que são coleções de formas
especializadas. Pode adicionar
mais stencils para obter mais
opções de formas.

Personalizar o aspeto e o esquema
Utilize temas e cores correspondentes para dar
um aspeto consistente aos seus desenhos. Pode
encontrá-los no separador Estrutura.

Adicionar comentários
Adicione comentários a formas ou responda aos
comentários de outras pessoas. Clique num indicador de
comentário no desenho ou utilize o separador Rever.

Mostrar ou ocultar o friso
Clique num separador para abrir
o friso ou afixe-o para que esteja
sempre visível.

Efeitos de formas
Aplique efeitos a formas,
como sombras, gradações ou
rotações 3D.

Utilizar controlos táteis
Se utilizar um dispositivo tátil,
como um tablet, pode rever e
editar os seus desenhos com
gestos. Adicione e mova formas,
utilize o gesto de aproximação
dos dedos e de zoom e adicione
comentários e texto.

Comece logo a trabalhar

Criar desenhos profissionais

O Visio inclui dezenas de modelos para que possa começar a trabalhar rapidamente
em praticamente qualquer tipo de desenho, desde organogramas a diagramas de
rede, plantas de pisos, circuitos elétricos, fluxos de trabalho, entre muitos outros.

Com poucos cliques, pode dar um aspeto profissional e apelativo aos seus
desenhos. Utilize um tema para aplicar um conjunto de cores consistente ou
personalize-o com uma das variações de cores. Pode encontrar galerias para
ambos no separador Estrutura.
Passe o ponteiro sobre cada opção na galeria para ver uma pré-visualização do
aspeto do tema no desenho.

Cada modelo inclui formas relacionadas com o tipo de desenho, em coleções
especializadas denominadas stencils. A janela Formas, ao lado do desenho,
apresenta os stencils e formas mais populares para o tipo de diagrama que
pretende criar.
Para começar, arraste as formas da janela Formas para o desenho.

Também pode adicionar mais impacto visual às formas. Agora, o Visio permitelhe atribuir às formas os mesmos efeitos que pode adicionar a ilustrações noutros
programas do Office, como cores de preenchimento, gradações, sombras ou
efeitos 3D. Utilize o grupo Estilos de Forma no separador Base.

Localizações de opções comuns
Utilize a lista abaixo para encontrar alguns dos comandos e ferramentas mais comuns do Visio.

Para...

Clique em...

E depois procure...

Criar ou abrir desenhos, guardar, imprimir ou partilhar ou refinar a forma
como o Visio funciona

Ficheiro

Nos grupos Novo, Abrir, Guardar, Guardar Como, Imprimir, Partilhar,
Exportar e Opções.

Adicionar ou editar texto, atribuir um estilo a uma forma, alinhar e
ordenar formas

Base

Nos grupos Tipo de Letra, Parágrafo, Estilos de Forma e Dispor.

Adicionar imagens, desenhos CAD, caixas de texto, contentores ou conexões

Inserir

Nos grupos Ilustrações, Peças de Diagrama e Texto.

Aplicar um esquema de cores profissional a um desenho ou adicionar
um fundo

Estrutura

Grupos de Temas, Variantes e Fundos

Verificar a ortografia, adicionar ou responder a comentários

Rever

Nos grupos Verificação e Comentários.

Ativar linhas de grelha e guias e ativar a janela Dados da Forma

Ver

Nos grupos Mostrar e Auxiliares Visuais.

Trabalhar com diagramas
em equipa
Se o seu desenho for guardado no SharePoint, pode permitir que vários membros
da equipa trabalhem nele em simultâneo. Veja que outros colegas estão a trabalhar
nas diferentes partes do diagrama. Todos são notificados das alterações que forem
efetuadas por outros membros.
Se o desenho for partilhado no SharePoint ou no Office 365, os seus colegas podem
vê-lo e comentá-lo através do browser, mesmo que não tenham instalado o Visio.

Ver dados no Visio
Ligue as formas nos seus diagramas a dados em tempo real, para facilitar a análise
e compreensão de dados complexos. Pode ligar a origens de dados empresariais
comuns, como o Excel, o Access, o SQL Server ou o SharePoint e pode optar por
atualizar automaticamente os dados da forma sempre que a origem de dados
é alterada.
Depois, pode adicionar cores, ícones, símbolos e gráficos que são anexados à forma
para tornar os dados imediatamente legíveis.

Partilhar opiniões
e informações nos comentários
Os comentários no Visio foram melhorados, permitindo-lhe adicionar e responder
a comentários no Visio ou online, através do Visio Services.

Os gráficos também são atualizados automaticamente sempre que os dados
são alterados. Esta funcionalidade ajuda-o a identificar padrões nos dados
rapidamente.

Pode ver quando os comentadores estão online e, se tiver instalado o Lync 2013,
pode até configurar uma conversação por mensagens com eles no Visio.

Como trabalhar com pessoas que
não têm o Visio 2013
Eis alguns aspetos a ter em conta quando partilha ou troca ficheiros com
pessoas que utilizam uma versão mais antiga do Visio.

No Visio 2013

O que acontece?

O que devo fazer?

Abre um documento que
foi criado no Visio 2010.

O ficheiro é aberto no Modo de Compatibilidade, o que desativa as
funcionalidades do Visio 2013 que possam provocar problemas nas
versões mais antigas.

Se acha que o ficheiro não vai ser visto em versões anteriores,
guarde-o como desenho do Visio 2013. Em alternativa, pode
convertê-lo no novo formato ao clicar em Ficheiro > Informações >
Converter. Se este comando não estiver disponível, significa que não
precisa de converter o ficheiro.

Guarda o documento
como ficheiro do
Visio 2013.

Não terá problemas de compatibilidade ao abrir ou guardar
o ficheiro. As pessoas que utilizarem versões anteriores do Visio não
conseguirão abrir o ficheiro, porque o formato de ficheiro utilizado
no Visio 2013 não é compatível com o Visio 2010 nem com as
versões mais antigas.

Se o desenho tiver de ser aberto por alguém que utiliza uma versão
antiga do Visio, guarde-o com o tipo de ficheiro anterior. Clique em
Ficheiro > Guardar Como. Em seguida, escolha a localização onde
pretende guardar o desenho e, em seguida, na lista Guardar com
o tipo, escolha Desenho do Visio 2003-2010.

Guarda o documento
como ficheiro do
Visio 2010.

Ao guardar o desenho num formato mais antigo é apresentado
o Verificador de Compatibilidade, que mostra uma lista de
potenciais problemas. Regra geral, estes problemas têm que ver
com funcionalidades do Visio 2013 utilizadas no desenho que não
aparecem ou não funcionam nas versões anteriores.

O Verificador de Compatibilidade explica que alterações vão ser
feitas ao desenho se o guardar no formato de ficheiro antigo. Se não
pretender aplicar essas alterações, cancele a opção “Guardar Como”.
Caso contrário, o Visio 2013 efetua as alterações automaticamente
e verá o desenho revisto depois de este ser guardado.

