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1 OPREDELITEV POSLOVNIH PROCESOV 
 
V literaturi je mogoče zaslediti različne definicije poslovnega procesa, vsem definicijam pa je 
skupno, da je uspešen poslovni proces neko delo, s katerim dosežemo povečano vrednost 
začetnega vložka v ta proces, pa naj gre to za proizvode ali storitve. 

 

Najbolj preprosta definicija poslovnega procesa se glasi (Plesmus 2002): »Poslovni proces je 
niz strukturiranih ali delno strukturiranih nalog, ki se izvajajo zaporedno (serijsko) ali 
vzporedno z udeležbo dveh ali več posameznikov za dosego skupnega cilja« (citirano v 
Breskvar 2009, str. 9).  
  
Najsplošnejša opredelitev poslovnega procesa je ta, da poslovni proces predstavlja celoviti in 
dinamični koordinirani niz  povezanih aktivnosti, ki omogočajo ustrezno  zadovoljevanje potreb 
in zahtev odjemalcev (Potočan 2008).  
 
V nadaljevanju so podane še nekatere definicije poslovnega procesa (citirano v Damij 2009, 
str. 32-33):  

 Proces je logičen, povezan in zaporeden skupek aktivnosti, ki uporablja dobaviteljeve 
vhode, dodaja vrednosti in proizvaja izhode za stranke (Harrington in drugi 1997).  

 
 Aguilar-Saven (2003) pa opozarja, da so poslovni procesi vezani na organizacijo, saj 

definirajo možne poti oziroma načine, kako organizacija doseže svoje cilje.  
 
Glede na pomen in vlogo delimo poslovne procese na ključne (temeljne) in podporne 
(pomožne) procese. Ključni procesi izpolnjujejo naslednje kriterije: opazno korist za kupce 
(procesi morajo prispevati kupcu opazno korist, za katero so pripravljeni plačati), posebnost 
podjetja (procesi morajo biti zaradi posebnega načina uporabe resursov v podjetju enkratni), 
neposnemljivost (posebnosti procesov ne smejo biti lahko posnemljive ), nenadomestljivost 
(procesi ne smejo biti nadomestljivi z drugimi rešitvami). V nasprotju s tem so podporni procesi 
značilni po tem, da kupcu ne nudijo nikakršne posebne koristi, niso posebnost podjetja, so 
posnemljivi in nadomestljivi (Belak 1998). 

  

VLOŽKI  (material, 
operacije, 
oprema,drugi viri) 

    POSLOVNI
PROCES 

IZLOŽKI  (proizvod, 
storitev, polizdelek) 

Slika 1: Poslovni proces 
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2 UPORABA PRIPOMOČKA VISIO 2010 ZA MODELIRANJE POSLOVNIH 
PROCESOV  

 
2.1 Modeliranje poslovnih procesov 

 
Modeliranje je sestava, izdelava in ne nazadnje uporaba modela. Modeli so slike oz. posnetki 
nekega realnega stanja. Včasih odražajo nek pogled na modelirano stvarnost. Značilnost 
modeliranja poslovnih procesov je v tem, da je poleg grafične predstavitve modela, vedno 
prisoten še opis procesa. Skupaj dajeta neko sliko oz. informacijo (Breskvar 2009, str. 13).  
 
Uporabni modeli bi morali biti natančni, konsistentni, primerni za komuniciranje, enostavni za 
spreminjanje in razumljivi. Razlikujemo dva pristopa k modeliranju poslovnih procesov (Rak 
in Trstenjak 2008, str. 29):  
 

a. tehnološki - kaže se predvsem v povečanju učinkovitosti obstoječih procesov, 
b. strateški - osredotoča se na preoblikovanje ali popolno prenovitev obstoječih procesov. 

 
Modeliranje poslovnih procesov omogoča splošno razumevanje in analiziranje poslovnih 
procesov. Organizacijo se analizira in integrira preko njenih poslovnih procesov. Potreba po 
modeliranju poslovnih procesov postane nujna posebno v okoljih, kjer je znanje o procesu 
kritično. To se po navadi zgodi v organizacijah, ki so kompleksne ali razpršene po okolju, kjer 
obstaja visoka stopnja ponovljivosti (Damij 2009, str. 49- 50).  
 
V podjetju se odločajo za modeliranje poslovnih procesov zato, ker (Kalpič 1998, str. 10):  

 se omogoča celovit in naraven pristop pri opisu in poenostavi kompleksnosti poslovnih 
procesov v njihovem sistemu, 

 se omogoča analiza in testiranje obstoječih in inicialnih modelov (s pomočjo simulacij), 
 se uporablja tehnologija, ki združuje procesne modele in modele procesov odločanja, 
 v modelu se upoštevajo vse pomembnejše entitete sistema (informacije, ljudi, naloge, 

materiale in ostale vire, s katerimi se srečujejo v procesih), 
 se omogoča uporaba enotnega in standardnega komunikacijskega orodja v njihovem 

sistemu, ki bo izrazna, pregledna in učinkovita, 
 razvit in dokumentirani procesni model lahko predstavlja osnovo (referenčni model) za 

načrtovanje novih procesov. 
 

2.2 Opis orodja MS Visio 2010 
 

Uporaba programa Microsoft Office Visio omogoča risanje poslovnih diagramov in pomaga 
pri vizualni predstavitvi procesov, sistemov, projektov in virov. Vizualno je ključna beseda, ki 
se pri tem pojavlja. Pripomoček uporabljamo takrat, ko ne moremo učinkovito posredovati 
verbalno sporočilo - z besedami, tabelami ali številkami - takrat potrebujemo diagrame (Lemke 
2007, str. 1-2). 
 
S pomočjo programa Visio lahko pokažemo, kaj mislimo z enostavno uporabo diagramov, kot 
so organizacijske sheme, diagrami poteka in projektni roki. Takrat, ko rabimo analizo novega 
poslovnega procesa, vizualizacijo poslovnega prostora, raziskovanje poslovnih podatkov, 
sledljivost pomembnih trendov, ali pa preprosto želimo ustvariti zemljevid piknika, lahko hitro 
in enostavno ustvarimo profesionalne diagrame, ki ne zahtevajo umetniškega talenta (Lemke 
2007, str. 1-2).  
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Visio je aplikacija za podatkovne diagrame, ki se lahko uporabljajo kot sheme ali risbe za 
merjenje določenih stvari. Visio je orodje, ki ga lahko prilagodimo za določene naloge in se 
osredotoča na pozornost uporabnika. Lahko ga tudi programiramo za samodejno ustvarjanje 
diagramov iz podatkov, ki smo jih vnaprej dobili. Uporabniki lahko ustvarjajo različne vrste 
risb. Visio zagotavlja grafični prikaz podatkov in ga lahko uporabljamo za ustvarjanje le-teh 
(Parker 2007, str. 2). 
 
Visio predstavlja močno kombinacijo preprostih konceptov in enostavnih orodij z zelo široko 
uporabo, poleg tega ponuja orodja za poenostavitev dela, ne glede na to, ali želimo predstaviti 
osnovni poslovni proces ali zahtevno in specifično temo (Biafore 2007, str. 31). 
 
2.3 Primerjava funkcij programa Visio 2010 s starejšimi različicami 

 
V nadaljevanju sledi tabela, kjer je izvedena primerjava glavnih funkcij programa Visio 2010 s 
starejšimi različicami. S pomočjo te tabele lahko vidimo, da nova različica programa ponuja 
dosti več funkcij in možnosti za delo z diagrami. Tabela, ki je razdeljena na več različnih 
sklopov, najprej prikazuje primerjavo orodij, ki se uporabljajo za izdelovanje diagramov, nato 
sledi prikaz izboljšav za lažje krmarjenje po uporabniškem vmesniku. V nadaljevanju sledi opis 
orodij za pametno in napredno upravljanje procesov ter primerjava povezovanj in prikaz 
podatkov v realnem času. Na koncu je predstavljena še popolna integracija s SharePointom, ki 
pa doslej ni bila omogočena v prejšnjih različicah Visia.  
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LEGENDA:    
 Funkcija je vključena                                         Izboljšano v programu Visio 2010             Novo v programu Visio 2010 
   
Preprosto ustvarjanje diagramov Visio 2003 Visio 2007 Visio 2010 
Dodajanje oblik z mini orodno vrstico 
Z enim klikom dodajte oblike, ne da bi zapustili stran za risanje, in sicer s plavajočim oknom, v 
katerem so najpogosteje uporabljene oblike.  

  
 

Povečanje velikosti strani za večje diagrame 
Ustvarite večje diagrame in pozabite na pomisleke glede velikosti strani, saj je na voljo razširljiva 
risalna površina, ki se samodejno prilagaja vašim potrebam. 

  
 

Organiziranje oblik 
Povlecite oblike iz okna »Oblike« na stran, in jih tako postavite bolj natančno in z manj truda. 

   

Ponazoritev poslovnih podatkov 
Ponazorite in raziščite poslovne podatke v hierarhični obliki s skupinami podatkov in delnimi 
vsotami – bolj vizualno kot v značilnih poročilih vrtilne tabele v Excelu. 

  
 

Predogled sprememb oblikovanja 
Oglejte si, kakšne so možnosti, na primer teme, poravnava in položaj, na strani za risanje, preden 
jih izberete. 

  
 

Preprosto krmarjenje Visio 2003 Visio 2007 Visio 2010 
Uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent  
Z novim uporabniškim vmesnikom, ki je enak kot v drugih programih sistema Office, hitreje 
poiščete potrebne funkcije in orodja ter dostopate do njih. 

   

Izboljšano okno z oblikami 
Poiščite in izberite želene oblike in šablone, ter se preprosto pomikajte med njimi.  

   

Bolj odzivna vrstica stanja 
Hitro prilagodite raven povečave, preklopite v celozaslonski pogled ali preklopite med odprtimi 
risbami. 

   

Šablone za hitre oblike 
Na tej šabloni so oblike iz vseh območij »Hitre oblike« v odprtih šablonah zbrane v enem 
pogledu, zato vam ni treba preklapljati med šablonami in iskati želenih oblik. 

   

Območje za pogosto uporabljene oblike 
Na vrhu posamezne šablone so v območju »Hitre oblike« oblike, ki jih najpogosteje uporabite. 
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Orodja za pametno in napredno upravljanje procesov Visio 2003 Visio 2007 Visio 2010 
Uvoz in izvoz SharePointovega poteka dela 
Izvozite potek dela v SharePoint Designer in dodajte podrobnosti konfiguracije za izvajanje. 
Uvozite potek dela v Visio, ter si ga oglejte in vizualno spremenite.  

 
 

 

Predloga navzkrižno delujočega grafikona poteka 
S to popolnoma preoblikovano predlogo izboljšajte ustvarjanje in spreminjanje diagramov..  

   

Pretvorba zapletenih procesov v podprocese 
S podprocesi razdelite zapletene procese v diagramih na dele, ki jih je lažje upravljati. Podproces 
je mini diagram, ki ga je mogoče večkrat uporabiti in je na svoji strani, vendar je povezan z obliko 
podprocesa v večjem diagramu. 

 

  

Načrtovanje oblik poteka dela (3-D) 
Načrtujte bolj dinamične poteke dela z izboljšanimi 3-D oblikami. 

   

Predloga zapisa BPMN (Business Process Modeling Notation) 
Pametna in napredna predloga z oblikami ter pravili zapisa BPMN. 

 
  

Preverjanje veljavnosti diagramov 
S preverjanjem veljavnosti diagramov, s katerim v diagramih poiščete pogoste napake in 
preverite poslovna pravila, zagotovite točnost in doslednost v organizaciji. 

 
  

Povezovanje in prikaz podatkov v realnem času Visio 2003 Visio 2007 Visio 2010 
Samodejno povezovanje in osveževanje podatkov 
Preprosto povežite diagram z enim ali več viri podatkov, kot je seznam v programu Excel ali 
SharePoint Foundation. Podatke osvežite ročno ali v Visiu nastavite intervale samodejnega 
osveževanja. 

 
  

Pomen podatkov na slikah 
Prikažite pomen posameznega grafičnega elementa s podatki v diagramih. 

 
  

Podatki v realnem času v obliki grafike 
Prikažite podatke v realnem času neposredno v diagramih, in sicer s privlačnimi barvami, 
ikonami, simboli in podatkovnimi stolpci, ki temeljijo na nastavljenem pogoju za izbrana polja s 
podatki. 

 
  

Integracija s SharePointom Visio 2003 Visio 2007 Visio 2010 
Skupna raba dinamičnega diagrama, ki temelji na podatkih, v brskalniku    
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Z le nekaj kliki objavite poljubno vrsto diagrama (statičnega ali povezanega s podatki) v strežniku 
SharePoint Server 2010, in sicer s storitvami Visio Services. Diagrami so upodobljeni v programu 
Microsoft Silverlight (izredna točnost) ali obliki zapisa PNG.  
Ustvarjanje vizualno privlačnih diagramov iz različnih virov 
Ustvarite vizualno privlačne nadzorne plošče v realnem času, ki vključujejo interaktivne in s 
podatki povezane Visiove diagrame in druge programske storitve. Uporabite funkcije povezave 
spletnega gradnika, in sicer brez kakršnekoli kode (osnovno kombiniranje) ali programskega 
vmesnika storitev Visio Services in integracije s strežnikom SharePoint Server (napredno 
kombiniranje).  

   

Osveževanje podatkov v brskalniku 
Ročno osvežite sprotne podatke, ki so povezani z diagrami, ali konfigurirajte nastavitve za 
samodejno osveževanje v opredeljenih intervalih. 

   

Interaktivna skupna raba v brskalniku 
Panoramsko se pomikajte po diagramih in jih povečajte, sledite hiperpovezavam v oblikah, 
pomikajte se po straneh in se poglobite v podatke posamezne oblike. 

   

Vir: Microsoft, 2011c  
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2.4 Deset glavnih razlogov za preizkus programa Visio 2010 
 

Podjetje Microsoft je objavilo na svoji spletni strani 10 razlogov za uporabo programa Visio 
2010. V nadaljevanju so ti razlogi tudi navedeni (Microsoft, 2011a):  
 

1. Hitro ustvarjanje diagramov s predlogami - program Visio 2010 s sodobnimi, 
vnaprej narisanimi oblikami in vzorčnimi risbami ponuja številne različne možnosti. S 
pomočjo teh različnih funkcionalnosti lahko izpolnimo potrebe po ustvarjanju 
diagramov za IT, za podjetja, upravljanje različnih procesov in drugega. 

 
2. Hitro iskanje želenih orodij in dostopanje do njih - na zavihkih traku najdemo 

logične skupine funkcij, ki omogočajo preprost dostop do oblik in šablon. Novost je tudi 
vrstica stanja, ki omogoča učinkovitejše pomikanje po diagramih in med njimi. Na sliki 
je prikazana kartica oz. zavihek Podatki, ki vključuje skupine ukazov Zunanji podatki, 
Prikaži podatke in Pokaži/skrij.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hitrejše risanje diagramov z izboljšanimi funkcijami avtomatizacije -  Ne glede na 
to, ali ustvarjamo nov diagram ali spreminjamo obstoječega, Visio 2010 omogoča 
preprosto dodajanje oblik in njihovo natančno poravnavo, in sicer s funkcijami, kot so 
mini orodna vrstica za hitre oblike, izboljšana dinamična mreža, samodejno določanje 
velikosti strani in samodejna prilagoditev poravnave ter postavitve. 
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4. Poenostavljanje velikih in zapletenih diagramov - S podprocesi in vsebniki, s 
katerimi lahko vizualno in logično združimo sorodne oblike, bodo naši diagrami bolj 
razumljivi. Ko se diagram povečuje ali postaja bolj zapleten, lahko s podprocesi in 
vsebniki ohranimo organiziranost in razumljivost informacij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ustvarjanje visokokakovostnih in privlačnih diagramov v le nekaj sekundah - V 
programu Visiu 2010 lahko s pomočjo različnih orodij za oblikovanje ter možnostmi 
načrtovanja ustvarimo privlačne diagrame. Visio vključuje tudi sodobne oblike in 
ponazoritve, kakor tudi obsežno galerijo tem in predogledov v živo.   
 

6. Ustvarjanje diagramov s sprotnimi podatki - diagrame lahko povezujemo z enim ali 
več virov podatkov, kot je Excel ali SQL Server. Sprotne podatke lahko nato prikažemo 
neposredno v diagramih, in sicer glede na določene pogoje, in z raznovrstnimi barvami, 
ikonami, simboli, ter podatkovnimi vrsticami. 
 

7. Skupna raba diagramov z drugimi v spletu - Microsoft SharePoint Server omogoča 
preprosto skupno rabo dinamičnih Visiovih diagramov, ki so povezani s podatki. Spletni 
uporabniki si lahko ogledajo sprotne informacije v svojih brskalnikih na visoki ravni 
neposredno v diagramu ali prikažejo dodatne podrobnosti - tudi če nimajo Visia. 



Uporabniška navodila: Microsoft Visio 2010

 

11 
 
 

Diagram lahko panoramsko premikajo in ga povečajo, sledijo hiperpovezavam v 
oblikah ter osvežijo podatke. 
 

8. Zagotavljanje doslednosti in točnosti diagrama s preverjanjem veljavnosti 
diagrama - V Visio 2010 lahko preverimo veljavnost diagrama, lahko poiščemo 
pogoste napake in zagotovimo podporo za standarde ustvarjanja diagramov v celotni 
organizaciji. Z enim klikom lahko preverimo veljavnost diagrama glede na nabor pravil 
in se prepričamo, ali je zgrajen logično ter ustrezno. 
 

9. Ustvarjanje SharePointovega poteka dela in njihov nadzor - V programu Visio 2010 
je vključena nova vrhunska predloga, v katero so vključena pravila in logika 
SharePointovega poteka dela. Poleg tega program zagotavlja podporo za izvoz in uvoz 
potekov dela med programoma Microsoft SharePoint Designer 2010 in Visio 2010, ki 
omogočata, da preprosteje, kot kdaj koli prej, ustvarimo SharePointove poteke dela in 
jih nadzorujemo. 

 
 

10. Ustvarjanje vizualno privlačnih diagramov iz različnih virov z Visiovimi 
storitvami - Program omogoča objavo vizualno privlačne nadzorne plošče, ki vsebuje 
interaktivne Visiove diagrame in druge programske storitve, ter njihovo dajanje v 
skupno rabo. Visiove storitve in integracija s strežnikom SharePoint Server podpirajo 
več podatkov in diagramov z različnih virov, na podlagi katerih je mogoče ukrepati, kar 
zagotavlja izkušnjo ogleda, obogateno z informacijami. 
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3 UVOD V VISIO 2010 
 
3.1 Ustvarjanje diagramov iz predlog 

 
Ne glede na to kako dobro rišete, je Visio enostaven program, ki pomaga ustvariti vse vrste risb 
in diagramov. Oblike, ki predstavljajo vnaprej pripravljeni simboli vključeni v Visio so 
ključnega pomena za hitro ustvarjanje učinkovitih diagramov.  

Najboljši način za začetek ustvarjanja diagrama je z uporabo predlog. Predloga je datoteka, ki 
vključuje vsa orodja, oblikovanje, nastavitve in oblik, ki so potrebni za določeno vrsto risb ali 
diagrama. Na primer, če želimo ustvariti potek diagrama, uporabimo predlogo Osnovni diagram 
poteka. Ta predloga vključuje oblike, ki predstavljajo podatke, postopke, odločitve in tako 
naprej. Predloge so organizirane po kategorijah. Spodnja tabela predstavlja vse kategorije in 
predloge, ki jih imamo na razpolago v Visio 2010. Tako kot so predloge organizirane po 
kategorijah, so povezane oblike organizirane v šabloni.  

Kategorije predlog v Visio 2010 

Kategorije predlog Namen 

Diagram poteka Ustvarjanje osnovnega diagrama poteka, navzkrižno delujočih 
diagramih poteka, diagrami poteka dela, diagrami IDEF0 in SDL 
(Specification and Description Language) diagrami.  

Inženiring Ustvarjanje inženirskih diagramov kot so: osnovni električni, 
vezja in logika, hidravlika, industrijski nadzorni sistemi, diagram 
napeljave cevi in instrumentarije, diagram poteka postopka in 
sistemi. Ustvarjanje risb dela in zbira.  

Načrt Sledenje podrobnosti projekta s pomočjo diagrama PERT 
(Program Evaluation and Review Technique), Ganttovega 
diagrama, časovne premice in koledarja. 

Omrežje Vključuje naslednje diagrame: Active Directory, diagram stojala, 
imenik LDAP, osnovni omrežni diagram in podroben diagram 
omrežja.   

Poslovno Prikaz diagramov poslovnih procesov, kot so diagram ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library), zemljevid 
pretoka vrednosti, diagram analize drevesa napak, diagram 
vzroka in posledice. Ustvarjanje organigramov, diagram nadzora, 
vrtilni diagram, sheme in grafikoni. Ustvarjanje diagrama 
zbiranja zamisli, ki pomaga oblikovati načrte, rešiti probleme in 
sprejeti odločitve. 

Programska oprema in 
zbirka podatkov 

Vključuje diagram modela podatkovnega toka, diagram modela 
UML, diagram modela zbirke podatkov, diagram podatkovnega 
toka, diagram žičnega modela, struktura programa, program 
podjetja, konceptno spletno mesto in zemljevid spletnega mesta. 
Te diagrame pomagajo pri modeliranju in načrtovanju 
programske opreme, podatkovnih zbirk in uporabniških 
vmesnikov.  

Splošno Ustvarjanje osnovnih diagramov poteka in blokovnih diagramov 
s perspektivo z uporabo geometrijskih oblik.  

Zemljevidi in tlorisi Ustvarjanje preprostih 2-D (dvodimenzionalni) ali 3-D 
(tridimenzionalni) tlorisov. Ustvarjanje načrtov hiš, pisarn, 
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stavb… Vključuje naslednje predloge: 3D cestni zemljevid, načrt 
doma, načrt mesta, načrt varnosti in dostopa, pisarniška 
postavitev, odsevni načrt stropa, vodovodni in cevovodni načrt…

 

Primer ustvarjanja diagrama z uporabo predlog: 

1. V opravilni vrstici izberite gumb Start, pokažite na Vsi programi, odprite mapo 
Microsoft Office in zaženite program Microsoft Office Visio 2010. (Najprej se odpre 
uvodno okno, ki vključuje kategorije predlog, nedavno uporabljene predloge in seznam 
nedavnih dokumentov).  

2. Iz kategorije predlog izberite Diagram poteka. (Visio nam prikaže seznam vseh 
predlog, ki se nahajajo v tej kategoriji. Na desni strani okna lahko vidimo predogled 
izbranega diagrama in preberemo njegov opis). 

3. Iz seznama izberite Navzkrižno delujoči diagram poteka. V desnem okno se pojavi 
prikaz, predogled in opis te predloge.  
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4. Iz kategorije predlog izberite Splošno in izvedite dvojni klik na Osnovni diagram. 
(Visio odpre prazno stran za risanje skupaj s šablonami Osnovne oblike in Hitre 
oblike). 

  

 
5. Izberite meni Datoteka, Zapri, da zaprete diagram in šablone. 

 
6. Izberite meni Datoteka, Novo in iz kategorije predlog izberite Splošno in izvedite 

dvojni klik na Blokovni diagram. (Visio odpre prazno stran za risanje skupaj s 
šablonami Hitre oblike, Dvignjeni bloki in Bloki).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. V sivem področju, v zgornjem desnem kotu okna, kliknite na gumb Zapri okno. Visio 
zapre novi diagram, ne da bi shranil spremembe, vendar program Visio ostane odprt. 
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8. Na desni strani v naslovni vrstici okna Visio, kliknite na gumb Zapri. Program Visio 
2010 se zapre.  
 

3.2 Delo v okolju Visio 2010 
 

Glavni elementi s katerimi se srečujemo v okolju  Visio 2010 so naslednji:  

1. Trak - na vrhu se nahaja trak z različnimi karticami oz. zavihki, ki je značilen za 
programe v paketu Office 2010. Trak vsebuje naslednje kartice: Datoteka, Osnovno, 
Vstavljanje, Načrt, Podatki, Pregled, Ogled. Preko teh kartic dostopamo do različnih 
ukazov, ki so smiselno združeni v skupine.  

2. Okno oblik - vsebuje šablone (odvisno od tega, kateri diagram je bil izbran), gumb Več 
oblik pa nam omogoča dostop do vseh oblik, ki so na razpolagi v Visio 2010. Z enojnim 
klikom lahko odpremo posamezno šablono oblik in z ukazom primi-spusti jih lahko 
enostavno razporejamo na risalni površini. 

3. Stran za risanje - največji del okna programa je namenjeno strani za risanje, ki 
spominja na graf. Mreža nam pomaga pri pravilnem razporejanju oblik.   

4. Ravnila - vodoravno in navpično ravnilo pomaga pri pravilnem razporejanju oblik in 
nam pokaže velikost strani za risanje.  

5. Statusna vrstica - na dnu okna najdemo statusno vrstico, kjer lahko spremljamo 
različne podatke, odvisno od tega, kaj imamo označeno na risalni površini. Na desni 
strani statusne vrstice se nahaja Povečava, kjer lahko prilagajamo pogled na risalno 
površino.  

 

 

6. Meni Datoteka - novost v Visio 2010 je meni oz. kartica Datoteka, kjer najdemo ukaze 
za shranjevanje, odpiranje in zapiranje različnih Visiovih datotek. Poleg tega na tej 
kartici najdemo tudi ukaz za odpiranje novih Visiovih datotek, predogled tiskanja, 
pomoč in dodatnih možnostih programa.  

 

TRAK 

Okno 
oblik 

Stran za 
risanje 

Statusna 
vrstica 
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3.3 Prilagajanje okolja v Visiu 2010 
 

Večina stvari, ki jih vidimo v okolju Visio 2010 lahko prilagajamo po naši lastni želji, oz. jih 
prilagajamo tako, da bodo ustrezali našemu delu. V nadaljevanju so opisane nekatere izmed 
možnosti, ki jih lahko uporabimo za prilagajanje programa. 

Okno z oblikami, ki se nahaja na levi strani, lahko poljubno premikamo. Enostavno ga primemo 
s pomočjo miškinega kazalca in ga premaknemo na želeno mestu v dokumentu. To okno je 
plavajoče in med svojim delom lahko spreminjamo tudi njegovo velikost. Potem ko smo z 
delom končali, ga lahko primemo in odnesemo nazaj na prvotno mestu. Novost v Visio 2010 je 
tudi to, da lahko okno enostavno skrijemo. To naredimo tako, da se postavimo na puščico 
minimiraj okno »oblike« in kliknemo z miško. Nazaj ga prikažemo s ponovnim klikom.   

 

Večino možnosti za prilagajanje programa najdemo na zavihku Ogled. Tako lahko na primer 
vklopimo ali izklopimo ravnila, mreže, vodila… Poleg tega lahko preko tega zavihka 
spremenimo pogled v celotni zaslon, na desni strani lahko vklopimo različna podokna opravil, 
prilagodimo povečavo ali razporedimo okna po svoji želji in potrebi.  

Okno Premikanje in povečava nam prikaže miniaturna različica celotnega diagrama, ki jo 
lahko uporabimo za hitro premikanje po različnih delih strani za risanje. To enostavno naredimo 
tako, da narišemo pravokotnik okoli želenega območja, saj bo s tem Visio prilagodil povečavo 
in prikazal samo želene elemente. Označeno območje bo rdečo obarvano v oknu Premikanje in 
povečava.  
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Novost v Visio 2010 je tudi podokno opravil »Velikost in položaj«, ki ga lahko vklopimo preko 
zavihka Ogled, Podokna opravil. Preko tega okna, ki se pojavi v spodnjem levem kotu, lahko 
spreminjamo obliko posameznim elementom, odvisno od tega, kaj imamo označeno na risbi. 
Na sliki spodaj je predstavljeno, kako lahko obliko trikotnika obrnemo za 45°.  

 

 

3.4 Pomoč v Visiu 2010 
 

Visio ponuja različne načine za pomoč pri našem delu. Tako kot pri ostalih pripomočkih paketa 
Office, tudi pri Visio 2010 lahko dostopamo do Pomoči, ki je zagotovljena s strani Microsofta. 
Pomoč potrebujemo takrat, kadar ne znamo rešiti določenih težav v programu, imamo kakšno 
vprašanje ali preprosto potrebujemo dodatno razlago o določeni temi.  

Za pomoč v Visio 2010 lahko uporabimo bližnjico na tipkovnici, in sicer tipko F1. Do enakega 
okna pridemo tudi s klikom na vprašaj, ki se nahaja v zgornjem desnem 

 kotu programa. Več možnosti nam ponuja zavihek Datoteka, razdelek Pomoč.  

Če si hočemo ogledati več vzorcev diagramov, za več različnih vrst diagramov, ki jih bomo 
uporabili za ustvarjanje lastnih diagramov, si lahko v podoknu  na desni strani ogledamo njihov 
opis in namen. Do tega okna pridemo preko zavihka Datoteka, Novo in izberemo želeni 
diagram.  

3.5 Dodajanje, oblikovanje in kopiranje oblik v diagramu 
 

Visio 2010 vključuje deset tisoč oblik, ki jih lahko uporabimo za hitro ustvarjanje diagramov. 
Oblike v Visio lahko predstavljajo konceptualne grafike ali predmete, ki obstajajo v realnem 
svetu. Oblike so lahko različne, od zelo enostavnih, do zelo zapletenih. Z njimi lahko 
upravljamo tako kot upravljamo s predmeti v realnem svetu. 

Oblike predstavljajo gradnike v vseh diagramih. Njihovo vključevanje na risalni površini je 
zelo enostavno; jih primemo in jih prenesemo na desno stran. Druga zelo pomembna stvar pri 
oblikah je ta, da moramo vsako obliko označiti, preden jo želimo premakniti, ji spremeniti 
barvo, obliko in podobno.  
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Vse oblike v Visio so v osnovi lahko enodimenzionalne (1-D) ali dvodimenzionalne (2-D). 
Razlika med temi oblikami je povezana z vrsto kazalnih puščic, ki se pojavijo ko izberemo 
določeno obliko, in tudi z načinom dela s to obliko. 1-D oblike se obnašajo kot linije, med tem 
ko se 2-D oblike obnašajo kot polja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Večina diagramov vsebuje poleg oblike tudi besedila. Dodajanje besedila je zelo enostavno - 
označimo obliko in začnemo tipkati. Območje, kjer se besedilo pojavi, se imenuje blok besedila. 
Napisano besedilo lahko tudi poljubno oblikujemo preko zavihka Osnovno.  

Ko bomo ustvarili diagram v programu Visio, bo potrebno določene oblike premikati, kopirati, 
spreminjati njihovo velikosti itn. Ko premikamo oblike, lahko premaknemo samo eno ali pa 
več oblik hkrati. Premikanje ene oblike je zelo enostavno; jo označimo in premaknemo na 
želeno mesto na risalni površini. Za označevanje več oblik hkrati lahko uporabimo tipko Shift 
na tipkovnici - izberemo eno obliko, držimo tipko Shift in izberemo ostale oblike. Prva oblika, 
ki smo jo izbrali je primarna oblika in ima nekoliko bolj krepko vijolično obrobo. Ostale 
oblike, ki smo jih označili so sekundarne in imajo svetlejšo obrobo.  

Kopiranje oblik poteka na enak način, kot v vseh ostalih Microsoftovih pripomočkih. Označimo 
obliko, ukaz Kopiraj na zavihku Osnovno (ali kombinacija tipk CTRL+C), izberemo želeno 
mesto in na tem mestu pritisnemo na gumb Prilepi (CTRL+V). 

 

 

V nadaljevanju je opisan proces ustvarjanja blokovnega diagrama, potem še dodajanje oblik in 
besedila znotraj oblike, premikanje oblike, označevanje več oblik hkrati… 
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1. Odprite meni Datoteka in izberite Novo, Blokovni diagram. Preko okna oblik izberite več 
oblik in vključite naslovne bloke, ki jih najdete med dodatki programa Visio.  

2. Iz naslovnih blokov izberite blok Naslov, in ga povlecite na risalno površino. Ko je blok 
označen lahko vidimo da gre za 2-D obliko.  

3. Kliknite na besedo Naslov in enostavno začnite pisati naslov bloka, ki se bo v tem primeru 
glasil Poslovni proces.  

4. Kliknite v polju pod naslov in v skupini Oblika, Polnilo - izberite eno barvo.  
5. Preko šablone Hitre oblike, na risalno površino vstavite krog in puščica v desno, kot je 

prikazano na sliki. Če hočemo to puščico kopirati jo označimo, uporabimo ukaz Kopiraj (ali 
kombinacija tipk CTRL+C)na kartici osnovno, izberemo želeno mesto in na tem mestu 
pritisnemo na gumb Prilepi (CTRL+V) na kartici Osnovno.  

6. Premaknite kroga desno spodaj, ter označite obe puščici hkrati, in jih premaknite zraven 
kroga. Več oblik hkrati označujemo s pomočjo tipke Shift, tako da najprej označimo prvo 
obliko, pridržimo tipko Shift in nato še drugo obliko.  

7. Če hočemo, da se naša risba obnaša kot celota, je najboljše, da jo združimo v skupino. 
Najprej označimo vse tri oblike hkrati (krog in dve puščice), izvedemo desni miškin gumb 
na označenem in izberemo ukaz Skupina - Združi. Za razdruževanje uporabljamo ukaz 
Skupina - Razdruži.  

 

8. Druga možnost za združevanje več elementov je preko dodajanje vsebnika. Najprej je 
potrebno vse elemente označiti in nato preko zavihka Vstavljanje izbrati ukaz Vsebnik. Visio 
2010 vsebuje že oblikovane vsebnike, ki bodo vizualizirali našo risbo. Na traku se pojavi 
dodatni meni za delo z vsebniki.   
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3.6 Vstavljanje slik v diagramu 
 

Čeprav Visio vsebuje večino oblik, ki jih potrebujete za vaše načrte in diagrame, včasih 
potrebujete tudi slike, ki so bile ustvarjene v nekem drugem programu. Ko želite dodati sliko v 
vašem diagramu, lahko to naredite preko menija Vstavljanje, skupina Ilustracije in uporabite 
ukaz Slika. Lahko uporabite tudi kakšen slikovni izrezek, ki ga najdete prav tako v tem meniju. 
Visio 2010 vključuje tudi možnosti za vstavljanje grafikonov, kakor tudi Risb iz programa 
Autocad.  

Ko sliko vstavite, jo lahko preko dodatnega menija orodja za slike, tudi oblikujete. Na tem 
meniju najdete skupine Prilagodi (kjer prilagajate svetlost slike, kontrast…), Slogi slike in 
Razporedi.  

3.7 Shranjevanje in tiskanje  
 

Če hočemo določeno risbo shraniti na našem računalniku, to lahko naredimo na več različnih 
načinov. Končnica, ki jo uporablja program Visio 2010 je .vsd. Poleg tega, lahko določeno 
risbo shranimo kot spletno risbo, predlogo, risbo programa Visio 2002, sliko, pdf dokument itn.  

1. Izberemo meni Datoteka - Shrani. Če shranjujemo prvič, se nam odpre okno Shrani kot, 
kjer lahko določimo ime in vrsto datoteke.  

2. Za shranjevanje lahko uporabimo tudi kombinacijo tipk CTRL+S in pridemo do 
enakega okna (v kolikor shranjujemo prvič). Če pa smo mesto datoteke že določili, bo 
ta kombinacija shranila samo spremembe. V tem je tudi razlika med ukazoma Shrani 
in Shrani kot. 

3. Do gumba Shrani lahko dostopamo tudi preko Orodne vrstice za hitri dostop, ki se 
nahaja na levi strani naslovne vrstice.  
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V programu Visio 2010 ukaz za tiskanje najdemo preko menija Datoteka. Ukaz natisni združuje 
nastavitve tiskanja, predogled tiskanja in hitro tiskanje.  

Postopek za prikaz pogleda tiskanje je sledeči: 

1. Izberemo ukaz Datoteka in potem Natisni. Za hitro tiskanje lahko uporabimo 
kombinacijo tipk CTRL+P.  

2. Ko se odpre okno predogled tiskanja, imamo na voljo še dodatne funkcije za tiskanje. 
Tako lahko preko ukaza Priprava strani spreminjamo nastavitve papirja, velikost 
strani, merilo risbe itn.  

3. Če želimo vstaviti polja za glavo in nogo strani, lahko to naredimo preko ukaza Glava 
in Noga v skupini Predogled. Ti dve polji sta razdeljeni na sredinski, levi in desni 
odsek.  

4. Preko gumba Zapri predogled tiskanja zapremo to okno in se vrnemo v navaden 
pogled risbe.  
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3.8 Oblikovanje oblik in diagramov 
 

Ko povlečete kakršnokoli obliko iz šablone na risalno površino, se pojavi z določenim privzetim 
oblikovanjem. Za boljše posredovanje sporočila z oblikovanjem atributov oblik, lahko 
spremenite videz oblike ali celotnega diagrama.  

Če želite uporabiti oblikovanje ene oblike za drugo obliko, lahko kopirate oblikovanje 
iz te oblike, in ga uporabite za drugo. Preslikovalnik oblik (angl.Format Painter) je orodje, ki 
naredi kopijo polnila, črte in besedilnega oblikovanja iz ene oblike in jih prenese na drugo 
obliko. Ko kliknite gumb Preslikovalnik oblik v orodni vrstici oblikovanja, se format izbrane 
oblika prekopira. Nato kliknite obliko, ki jo želite oblikovati. Če dvokliknete na gumb 
Preslikovalnik oblik, lahko oblikujete več oblik na risalni površini. 

V nadaljevanju je podrobno opisan proces oblikovanje oblik, vstavljanje različnih barvnih 
polnil in spreminjanje debeline obrob. Nato je predstavljena uporaba orodja Preslikovalnik 
oblik, in spreminjanje pisave in barve določnim oblikam.  

1. Najprej na risalni površini označite obliko, ki jo želite 
oblikovati. Nato na zavihku Osnovno v skupini 
Oblika izberite ukaz Polnilo. Ko se prikaže barvna 
paleta, lahko izberete svojo barvno polnilo. Če želimo 
dodatne možnosti polnila, lahko izberemo možnost 
zapolnjevanje. V novem oknu lahko določimo 
barvo, vzorec in barvo vzorca. V isti skupini najdemo 
še dva dodatna ukaza in sicer Črtni (za oblikovanje 
obrobe oblik) in Senca (za oblikovanje sence 
označenim oblikam).  

 

2. Če želimo enako oblikovanje uporabiti še za ostale 
oblike na risalni površini, lahko uporabimo orodje 
Preslikovalnik oblik, ki ga najdemo na zavihku 
Osnovno, v skupini Odložišče. Najprej je potrebno 
označiti obliko, ki ima želeno oblikovanje, nato kliknemo gumb Preslikovalnik oblik in 
označimo obliko, ki ji želimo podeliti novo oblikovanje. Če izvedemo dvoklik na gumbu 
Preslikovalnik oblik, lahko oblikovanje kopiramo na več različnih oblik. Na koncu 
ponovno kliknemo na Preslikovalnik oblik, da ga izklopimo ali pritisnemo tipko Esc na 
tipkovnici.  

  

 

 

 

3. Za oblikovanje pisave, ki se pojavlja znotraj oblik, lahko uporabimo ukaze v skupini 
Pisava na zavihku Osnovno. Najprej je potrebno označiti vse oblike, katere bomo 
spreminjali, in nato izbrati želeni ukaz. Na tem zavihku najdemo ukaz za spreminjanje 
pisave, velikosti in barve črk, slog pisave itn.  
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3.9 Dodajanje dekorativnih elementov v diagramu 
 

Visio 2010 vključuje obilo dekorativnih elementov, ki jih lahko dodamo diagramu, risalni 
površini ali pa določenim oblikam. Vse je odvisno samo od našega okusa in želje po 
oblikovanju. Spodaj so opisani določeni ukazi za oblikovanje ozadja, obrobe in naslovi. Vse te 
ukaze najdemo na zavihku Načrt, v skupinah Teme ter Ozadja in naslovi.  

1. Vsa pred pripravljena ozadja, obrobe in naslove najdemo na zavihku Načrt. Če hočemo 
risbi nastaviti poljubno ozadje, izberemo ukaz Ozadja. Izbrano ozadje se nahaja na 
svojem listu.  

2. Če želimo risbi nastaviti poljubne obrobe in vpisati naslov, na istem zavihku izberemo 
ukaz Obrobe in naslovi, ki so že naprej pripravljeni.  

 

3.10 Dodajanje tem celotnim diagramom 
 

Na zavihku Načrt najdemo tudi teme za oblikovanje. Tisto, za katero se odločimo, jo enostavno 
izberemo s klikom na miški.  

 

Če želimo na podlagi izbrane teme ustvariti novo temo učinkov, v kateri spremenimo pisavo 
ter nastavimo svoje oblikovanje, to naredimo s klikom na ukazu Učinki - ustvari nove učinke 
teme. Podobni proces uporabimo tudi za ustvarjanje nove teme barv, s tem, da v isti skupini 
izberemo ukaz Barve in nato Ustvari nove barve teme.  
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4 POVEZOVANJE OBLIK 
 
Pripomoček Visio olajšuje povezovanje oblik v diagramih z uporabo konektorjev (črt oziroma 
puščic), le-ti so enodimenzionalne oblike (1-D) in povezujejo dvodimenzionalne oblike (2-D). 
Če 2-D obliko spremenimo oziroma premestimo, se z njo avtomatsko spremenijo tudi 
konektorji, tako da nam ni potrebno izgubljati časa z risanjem novih. V nekaterih diagramih, 
kot so diagrami poteka, lahko 2-D obliko celo vrinemo med dve že povezani obliki in Visio 
preusmeri konektor ter poveže vse tri oblike.  
 
Z uporabo funkcije Samopovezovanje (AutoConnect) Visio opravi povezovanje oblik namesto 
nas, in sicer moramo oblike le povleči na risalno površino, Visio pa jih poveže, poravna in 
porazdeli.  
 
4.1 Povezovanje oblik v diagrame poteka 
 
Diagrami poteka so idealni za vizualno predstavitev poslovnih procesov, kot je na primer proces 
nabave, prodaje... Visio nam ponuja v naprej pripravljene predloge diagramov poteka, med 
katerimi lahko izbiramo; kakorkoli pa večina teh predlog vsebuje preproste oblike, ki 
predstavljajo osnovne elemente v poslovnem procesu, kot so prikazani v spodnji razpredelnici. 
 
Ime oblike Oblika  Kaj predstavlja 
Proces   

 
 
 

Koraki v poslovnem procesu.

Odločitev   
 
 
 

Odločitev v poslovnem 
procesu. 

Dokument   
 
 
 

Ukrepi, ki povzročajo ali 
zahtevajo dokumentacijo. 

Podatek   
 
 
 

Ukrepi, ki zahtevajo podatke.

  
Ko povlečemo obliko na risalno površino, se pojavi dinamična mreža kot pikčasta črta skozi 
obliko, ki nam pomaga, da jo lažje poravnamo glede na ostale oblike na strani.  
 
Konektorje uporabljamo, da oblike dane v diagrame, organigrame..., povežemo med seboj oz. 
da z njimi prikažemo neko razmerje med samimi oblikami oz. ponazorimo korake v poslovnem 
procesu. Konektorji diagrama poteka so običajno črte s puščico in lahko vsebujejo tudi tekst, ki 
pojasnjuje prikazan proces. Ko dodamo konektor določeni obliki, se njegova končna točka 
zalepi na obliko, ustvari se vez, ki se ne more prekiniti, razen če sami premaknemo konektor 
ali ga izbrišemo. Če označimo konektor, ki je prilepljen na določeno obliko, se njegova končna 
točka obarva rdeče, kar pomeni, da se bo konektor preusmeril, če oz. ko bomo povezane oblike 
premaknili.  
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Če oblike med sabo povežemo ne da bi določili točko povezave, nimamo nadzora nad tem, 
kako se bo konektor preusmeril v primeru premikanja oblik, kar je sicer za določene diagrame 
priporočljivo. Kakorkoli pa, če želimo nadzor nad povezavami, lahko oblike povežemo z 
uporabo povezovalnih točk (angl. connection points) – točno določene točke na obliki označene 
z modrim x simbolom. Na ta način konektor ostane povezan s temi določenimi točkami, ne 
glede na to, kako premikamo oblike.  
 
Visio zagotavlja več možnih metod, po katerih lahko povezujemo oblike. Vsaka metoda ponuja 
različno stopnjo kontrole, nekatere se bolj uporabljajo za določene diagrame kot druge; pri 
ustvarjanju le-teh pa ponavadi uporabljamo kombinacijo metod prikazanih v spodnji tabeli. 
 
 
Metoda povezovanja Kako jo uporabljati Kdaj jo uporabljati 
Samopovezovanje 
(AutoConnect) z vlečenjem 
oblik na risalno površino. 

Obliko povlečemo nad drugo 
obliko in ko se pojavijo 
modre puščice okrog oblike, 
jo pozicioniramo z eno od 
puščic. 
Da ta funkcija deluje, mora 
biti obkljukana možnost 
Samodejno poveži, ki jo 
najdemo pod zavihkom 
Ogled-Vidna pomoč. 

Ko želimo, da nam Visio 
poveže, poravna in 
enakomerno razporedi oblike 
– vse v enem koraku.  
Stopnja kontrole: ko ni 
pomembno, na kateri točki se 
dve obliki povežeta, kako se 
konektorji preusmerijo pri 
premikanju oblik in ko točna 
pozicija povezanih oblik na 
risalni površini ni važna. 

Avtomatsko povezovanje 
oblik s klikanjem na modre 
puščice. 

Želeno obliko povlečemo na 
risalno površino in jo s 
klikom miške označimo. Ko 
se pojavijo modre puščice 
okrog oblike, kliknemo eno 
od njih.  

Ko želimo, da nam Visio 
avtomatsko poveže oblike in 
ko želimo hitro povezati več 
(enakih ali različnih) oblik. 
Stopnja kontrole: ko ni 
pomembno, na kateri točki se 
dve obliki povežeta, kako se 
konektorji preusmerijo pri 
premikanju oblik in ko točna 
pozicija povezanih oblik na 
risalni površini ni važna. 

Avtomatsko povezovanje 
sosednjih oblik, ki so že na 
risalni površini. 

Z miško se zadržimo na 
obliki in ko se pojavijo 
modre puščice, premaknemo 
kurzor preko modre puščice k 
najbližji obliki, ki jo želimo 
povezati. Modra puščica se 
obarva temno modro, okrog 
sosednje oblike, ki jo želimo 
povezati pa se pojavi rdeča 
obroba. Kliknemo na modro 
puščico, da izbrani dve obliki 
povežemo.   

Ko želimo povezati sosednje 
oblike, ki so že na risalni 
površini.  
Stopnja kontrole: ko ni 
važno, kako se konektorji 
preusmerijo, če oblike 
premikamo. 
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Povezovanje oblik, ki so že 
na risalni površini z uporabo 
Povezovalnika. 
 

V orodni vrstici kliknemo na 

gumb . Z 
miško se postavimo na 
obliko, ki jo želimo povezati 
z drugo obliko in med njima 
potegnemo črto.   

Ko želimo povezati oblike, ki 
so že na risalni površini.  
Stopnja kontrole: točko 
povezave lahko natančno 
določimo.  

 
 
Primer: 

1. Zaženite Visio. V predpripravljenih predlogah izberite Diagram poteka in nato 
Osnovni diagram poteka. 

2. Iz Oblik osnovnega diagrama poteka povlecite obliko, ki predstavlja proces in jo 
pozicionirajte na vrhu strani. 

3. Nato povlecite obliko, ki predstavlja dokument, jo pozicionirajte pod procesom ter ju 
povežite (spodnja modra puščica). 

4. Izberite še obliko, ki predstavlja odločitev. Z miško se postavite na obliko, ki predstavlja 
dokument in ko se pojavijo modre puščice okrog oblike, kliknite spodnjo modro 
puščico.  
 
Visio doda Odločitev pod Dokument in nariše konektor med njima. 
  

5. Vstavite še eno obliko dokumenta ter pod zavihkom Osnovno poiščite Orodja in nato 
vklopite Povezovalnik, s katerim povežite element dokumenta z elementom odločitve 
nad njim. 
 

             
 

6. Na risalno površino povlecite obliko, ki predstavlja proces in jo postavite na levo stran 
spodnjega dokumenta.  
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Visio izriše konektor med elementom odločitve in procesa.  
  

7. Z miško se postavite na element odločitve in ga povežite z nazadnje dodanim 
elementom procesa. (Vklopljen je povezovalnik!)  
 

          

Za poravnavo dveh oblik si lahko pomagate s premično mrežo. Da 

izključimo Povezovalnik, kliknemo na gumb . 
 

 
 

8. Označite element procesa, ki ste ga dodali najprej. Držite shift + ctrl in z levim miškinim 
klikom kliknite na Proces, da obliko povečate. Napišite Prejetje zahtevka. 

9. Označite naslednji Dokument  in napišite Prijava.  
10. V Odločitev napišite Upravičeni? in v Dokument pod njim Zavrnitev. 
11. V Dokument, ki je na levi strani, napišite Posreduj prijavo koordinatorju dogodka. 
12.  Označite konektor, ki povezuje Upravičeni? z okvirčkom Posreduj prijavo 

koordinatorju dogodka in napišite Da. Nato izberite še konektor, ki povezuje 
Upravičeni? z Zavrnitev in napišite Ne.  

13. V menijski vrstici kliknite Datoteka ter nato Shrani kot in shranite z imenom 
Povezovanje oblik. 

 

 
 
 
4.2 Prilagajanje povezav med oblikami 
 
Poleg tega, da Visio omogoča povezovanje oblik v diagramih, nam olajšuje tudi delo s 
prilagajanjem teh povezav oz. oblik. Če opazimo, da smo v diagramu pozabili na kakšno obliko 
in jo želimo naknadno dodati, lahko to enostavno storimo z Visio pripomočkom, prav tako 
lahko enostavno oblike premikamo in spreminjamo, saj se z njimi premikajo in prilagajajo tudi 
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povezave, tako da ne uničimo vsega dela, ki smo ga vložili v pripravo diagrama do sedaj. Oblike 
lahko vrinemo med že povezane oblike, pri čemer ostanejo povezave nedotaknjene in s tem 
nam Visio omogoča preprosto prilagajanje diagramov.  
 
 

 
 
 

 

Do sedaj smo delali s povezavami, kjer nismo natančno določili mesto povezave, kar v 
običajnih diagramih niti ni potrebno. Uporabljali smo torej povezavo oblika z obliko (shape-
to-shape connection), pri katerih so prilepljene končne točke konektorja velike, bledo rdeče in 
nimajo simbolov začetne in končne točke. V določenih situacijah, npr. ko iz ene oblike izhajata 
dva konektorja – da in ne konektor – pa moramo natančno določiti točko povezave; takrat 
uporabljamo povezavo točka-točka (point-to-point connection).  Ko premikamo oblike 
povezane na ta način, konketorji ostanejo na svojem mestu, ne glede na to, kam jih 
premaknemo. Če dodamo obliko med že dve obliki, povezani na točno določenem mestu, Visio 
poveže vse tri oblike na točno določenih mestih. Če z miško označimo takšen konektor vidimo, 
da je prilepljena končna točka majhna, temno rdeča in vsebuje simbole začetne in končne točke. 
 
 
 

 
 
 
 

                       
Kako ustvarimo povezavo točka-točka? Vklopimo gumb Povezovalnik in se z njim namesto 
nad celotno obliko postavimo nad točno določeno točko na obliki, le-te so označene z majhnimi 
križci - x.  
 
Primer: S pomočjo Visia bomo narisali preprost proces prijave. 
 

1. Odprimo nazadnje shranjeno datoteko (Povezovanje oblik). 
2. Pomaknite okvirček Zavrnitev malo dol. Konektor se podaljša, vendar ostane prilepljen 

na obliko.  
3. Na risalno površino dodajte element procesa in ga pozicionirajte na konektor, ki 

povezuje okvirček Upravičeni? in okvirček Zavrnitev.  
 

4. V nazadnje dodani Proces napišite Posreduj asistentu. 

Povezava oblika z 
obliko 

Končna točka povezave 

Če premaknemo obliko 
povezano s povezavo oblika z 
obliko, se konektor prerazporedi 
med dve najbližji točki na obliki. 

Povezava točka-točka 

Končna točka 
povezave 

Če premaknemo obliki 
povezani s povezavo 
točka-točka, se 
konektor prerazporedi 
tako, da ostane 
povezan v istih točkah 
na obliki. 
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5. Pod Posreduj prijavo koordinatorju dogodka dodajte Odločitev in napišite Plačilo 
vključeno; pod tem dodajte  Dokument in napišite Pošlji račun in pisno potrdilo; na levi 
dodajte še en Dokument in napišite Pošlji pisno potrdilo. S pomočjo Povezovalnika ga 
povežite z elementom odločitve. Če označimo nastali konektor vidimo, da ima majhne, 
temno rdeče končne točke, kar nakazuje, da sta obliki povezani s povezavo točka-točka. 

6. Označite konektor med okvirčkoma Plačilo vključeno in Pošlji račun in pisno potrdilo. 
Končne točke konektorja so velike in bledo rdeče, kar nakazuje, da sta obliki povezani 
s povezavo oblika z obliko.  

7. Povlecite okvirček Pošlji pisno potrdilo malo bolj na levo. Z mrežo si pomagajte, da bo 
okvirček poravnan z okvirčkom Pošlji račun in pisno potrdilo. Konektor se podaljša. 

8. Na risalno površino dodajte Proces in ga pozicionirajte pod okvirčkom Pošlji pisno 
potrdilo. Vtipkajte Pokliči naročnika glede plačila. 

  

            
 

9. Označite okvirček Pokliči naročnika glede plačila in dodajte obliko za proces, jo 
pozicionirajte pod okvirčkom in ju povežite. 

 
 

          

Novost v Visiu 2010 je ta, da lahko oblike dodajamo tudi tako, 
da se z miško postavimo na eno izmed puščic okrog oblike, ki 
je že na risalni površini, kjer se nam v majhnem pravokotniku 
pojavijo 4 osnovne oblike in s klikom na želeno obliko vstavimo 
nov element. 

 

     

         

Pomembno! Vse predloge diagramov ne podpirajo »rezanja« 
konektorja. Če predloga ne podpira takšnega obnašanja, se konektor 
izriše okoli oblike, ki jo vrinemo med dve povezani obliki, namesto, 
da bi jo zajel in povezal zraven.  
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10. V Proces vtipkajte Plačilo prejeto in nato pritisnite tipko esc, da izklopite tekstovni 
način.  

11. Vključite Povezovalnik in se z miško postavite na desno točko na okvirčku (desni x). 
Okrog simbola x se izriše majhen, temno rdeč okvirček, kar nakazuje, da lahko 
ustvarimo povezavo, začenši pri tej točki. Z miško povlecite do leve točke na okvirčku 
Pošlji račun in pisno potrdilo. Tudi na tem mestu se pojavi rdeč okvirček, ko je povezava 
ustvarjena.  

12. Povezovalnik izklopite (izberite gumb Orodje kazalec) in se postavite na sredino 
konektorja, ki ste ga pravkar ustvarili. Izpiše se zaslonski namig: Premakni srednjo 
vrednost. Konektor na tem mestu povlecite malo na desno. 

13. Okvirček Plačilo prejeto prestavite na desno pod okvirček Pošlji račun in pisno potrdilo.  
Konektor ostane prilepljen na okvirček v istih točkah, ker imamo povezavo točka-točka. 

14. Označite ta isti konektor in njegovo končno točko premaknite na dno okvirčka Pošlji 
račun in pisno potrdilo.  
Spremeni se točka povezave, še zmeraj pa imamo povezavo točka-točka. 

15. Ta istemu konektorju spremenite še začetno točko povezave. 
16. Shranite spremembe z imenom Proces prijave. 

 

             
 
 
 
 
4.3 Spreminjanje postavitve povezanih oblik 
 
Diagrami ponavadi potekajo od zgoraj navzdol, kar pa ni pravilo, saj jih je možno postaviti tudi 
od leve proti desni, od desni proti levi ali v krogu. Postavitev povezanih oblik lahko 
spreminjamo z ukazom Znova postavi stran, ki ga najdemo na zavihku Načrt – Postavitev. 
Lahko ga uporabimo tudi za poravnavo diagrama, ko dodajamo nove oblike.  
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Ko spreminjamo postavitev diagrama, se lahko zgodi, da njegova površina presega risalno 
površino. V tem primeru lahko spremenimo velikost strani ali njeno orientacijo na zavihku 
Načrt - Priprava strani. 
 
Prilagajamo lahko tudi prostor med oblikami z ukazom Poravnaj oblike, ki ga najdemo na 
zavihku Osnovno - Razporedi. Vrstni red, po katerem označimo oblike, med katerimi želimo 
prilagajati prostor, ni pomemben.  
 
Če oblike usklajujemo po nivojih, pa je vrstni red pomemben. Oblike, ki jih označimo, se 
poravnajo s prvo izbrano obliko (primarna oblika), ki je označena s temnejšo obrobo.  
 
 
Primer: Odpremo datoteko Proces prijave. 
 

1. Na zavihku Načrt poiščite ukaz Znova postavi stran in določite, da naj diagram poteka 
od leve prosti desni. Usmerjenost lista spremenite na ležeče. 
 

         

Visio 2010 je glede določanja in spreminjanja postavitve 
povezanih oblik veliko bolj enostavnejši oz. ukazi, ki jih za to 
potrebujemo so veliko bolj vidni. Najdemo jih na zavihku Načrt, 
medtem ko so pri Visiu 2007 skriti in jih moramo priklicati preko 
pogovornih oken. Klikov je manj in tudi sproti lahko vidimo 
spremembe, ki bodo nastale, v obliki predogleda. 

 
 

2. Velikost papirja lahko določimo tudi sami, če na zavihku Načrt izberemo Velikost in 
nato ukaz Več velikosti strani. Poleg tega lahko določimo tudi nastavitve tiskanja, 
merilo risbe… 

3. Označite okvirček Plačilo prejeto ter ga premaknite gor in malo na desno.  
4. Označite okvirček Plačilo prejeto, držite tipko shift ter označite še okvirčka Pokliči 

naročnika glede plačila in Pošlji pisno potrdilo.  
Opozorilo: Okvirčke označimo v zapisanem vrstnem redu, ker bo to pomembno pozneje 
pri poravnavi oblik. 

5. Na zavihku Načrt izberite Položaj in nato Poravnaj zgoraj. Elementi se poravnajo s 
prvim označenim elementom. Da bo med njimi še enaka količina prostora pa izberemo 
še ukaz Naredi prostor med oblikami in nato Porazdeli vodoravno.  

6. Element Pošlji račun in pisno potrdilo poravnajte z elementom Pokliči naročnika glede 
plačila. 

7. Ne shranite sprememb. 
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Ključne točke poglavja: 

 Diagrami, kot so diagrami poteka, organizacijski diagrami in mrežni diagrami, 
vključujejo konektorje, ki predstavljajo povezave med procesi, razmerja med sodelavci 
in hierarhije ter fizične povezave med delovno opremo. 

 Visio 2010 nam omogoča dodajanje in ustvarjanje teh povezav na enostaven način, s 
samopovezovanjem pa je to delo še olajšano. Oblike moramo le prenesti na risalno 
površino, Visio pa jih sam poveže, poravna in razporedi. 

 Za povezovanje oblik lahko torej uporabljamo različne metode. 
 Konektorje lahko prilepimo na oblike, ki jih povezujejo, lahko pa to vez tudi prekinemo, 

če premaknemo končno točko konektorja ali če ga izbrišemo. Konektorji, ki so 
prilepljeni na obliko, so označeni z rdečo končno točko. 

 V Visiu lahko ustvarimo dve vrsti povezav, in sicer sta to povezava oblika z obliko in 
povezava točka-točka. Prva povezava povezuje obliki na dveh najbližjih točkah, 
medtem ko druga povezuje obliki na točno določenih točkah. Ko premaknemo obliko, 
ki je povezana s povezavo točka-točka, se točka povezave ne spremeni.  

 Konektorjem lahko dodajamo tudi besedilo, na enak način kot ostalim oblikam; torej 
tako, da ga označimo in natipkamo tekst ali pa pritisnemo tipko F2. Vsak konektor ima 
tudi bližnjični meni, ki ga prikličemo z desnim miškinim klikom na konektor. 

 Konektorje lahko preusmerjamo, in sicer tako, da povlečemo njegovo končno točko na 
drugo obliko oz. določeno točko na obliki. Zbrišemo ga tako, da ga označimo in 
pritisnemo tipko delete. 

 Spremenimo lahko tudi postavitev vseh oblik v diagramu. Ukaze za takšna dejanja 
najdemo na zavihku Načrt, kakor tudi na zavihku Osnovno pod Razporedi.  

 Z ukazi, ki jim najdemo pod gumbom Položaj na zavihku Osnovno lahko enakomerno 
poravnamo dve ali več oblik naenkrat. Visio poravna oblike glede na prvotno izbrano, 
zato je pri uporabi tega ukaza važen vrstni red izbranih oblik.  
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5 PROJEKTNO NAČRTOVANJE S PROGRAMOM VISIO 
 
Za uspešno izvedbo projekta je njegovo načrtovanje ključnega pomena in ravno Visio nam tukaj 
pomaga, da lahko mnoge aktivnosti potrebne za projekt enostavno prikažemo s pomočjo 
časovne premice. Projektno načrtovanje je sicer v osnovi bolj namenjeno pripomočku MS 
Office Project, vendar lahko tudi v Visiu načrtamo projekt, prav tako pa lahko naredimo 
povezavo med obema pripomočkoma.  
 
Glavni orodji za projektno načrtovanje sta časovna premica (angl. timeline) in Ganttov 
diagram (angl. Gantt chart), s katerima lahko vizualno ponazorimo potek projekta, njegov 
obseg, kakor tudi veliko količino informacij, nad katerimi želimo imeti pregled. 
Časovna premica torej omogoča podrobnejši prikaz posameznih faz, le-te imenujemo intervali, 
poleg katerih vsebuje premica še mejnike, ki označujejo nek dogodek. Ponavadi imamo poleg 
osnovne premice še razširjeno premico, ki nam služi, da na njej prikažemo bolj podrobne 
podatke. 
 
5.1 Ustvarjanje časovnih premic 
 
Ustvarili bomo osnovno in razširjeno časovno premico, dodali intervale in mejnike ter 
oblikovali ozadje diagrama. 
 

1. V predpripravljenih predlogah izberite Načrt in nato Časovna premica. Poleg oblik 
časovne premice se v menijski vrstici pojavi dodaten zavihek, in sicer Časovna 
premica. 

2. Iz šablone Oblike časovne premice na sredino risalne površine povlecite Časovno 
premico v obliki valja. Odpre se pogovorno okno za konfiguracijo časovne premice, 
kjer določimo trajanje projekta. Projekt naj traja 4 mesece. 
 

 
 

          

Do istega pogovornega okna lahko pridemo tudi z desnim 
klikom na premico ali pa na zavihku Časovna premica 
izberemo Konfiguriraj. Časovno obdobje lahko 
spreminjamo tudi kasneje. 

 
 

3. Za premico izberite poljubno temo (zavihek Načrt). 
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4. Časovni premici dodajte končno puščico. Ukaz najdete v priročnem meniju – 
Pokaži puščico zaključka. Kadarkoli jo lahko odstranite. 

5. Iz šablone dodajte na časovno premico valjasti interval. V pogovornem oknu, ki se 
pojavi, dodajte opis intervala: Faza planiranja, ki naj traja od začetka do konca 
marca. Tudi konfiguracijo intervala lahko prikličemo iz priročnega menija.  

6. Na časovno premico dodajte še tri valjaste intervale z naslednjimi podatki: 
 
Začetni datum Končni datum Opis 
1.4. 30.4. Faza razvoja koncepta 
1.5. 31.5. Faza zbiranja prijav 
1.6. 30.6. Faza priprave 

   
7. Na časovno premico dodajte mejnik v obliki romba. Datum mejnika nastavite na 

31.5. z opisom Končana faza zbiranja prijav.  
Tudi mejnik lahko konfiguriramo preko priročnega menija. 

 

 
 
 

8. Za obdobje prvih dveh mesecev dodajte razširjeno časovno premico. Konfiguracijo 
nastavite v pogovornem oknu. 
 

          

Tisti podatki, ki so na osnovni premici, so vidni tudi na 
razširjeni. Kar pa dodajamo na razširjeno premico, pa se na 
osnovni ne vidi. 

 
9. Na razširjeno premico dodajte mejnik v obliki igle z datumom 15.3. in opisom 

Končan finančni načrt. Mejnik ni viden na osnovni premici. 
10. Na osnovno premico dodajte mejnik v obliki romba z datumom 25.3. in opisom 

Izdelan načrt postavitve. Mejnik je viden tudi na razširjeni premici.   
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11. Z desnim klikom na Fazo razvoja koncepta na razširjeno premici nastavite odstotke 
dokončanega na 50. Nato izberite še ukaz Pokaži odstotke dokončanega, da bo 
vidno na premici. Na osnovni premici se ta podatek ne prikaže. 

12. Dodajte obrobo Urbano in naslov Časovni načrt. Obrobe in naslove najdemo na 
zavihku Načrt. Spomnimo se od prej, da lahko naslove dodajamo le na strani 
VOzadje. 
 

 
 

13. Spremembe shranite z imenom Časovni načrt. 
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5.2 Izvoz časovnih premic za Ganttov grafikon 
 
Ko se lotimo načrtovanja projektov s programom Visio, si najprej začrtamo potek projekta s 
pomočjo časovnih premic in šele nato prenesemo podatke v Ganttov grafikon, ki pa ga nam ni 
potrebno posebej ustvarjati, ampak lahko podatke iz Visia izvozimo v MS Office Project, kjer 
ga ustvarimo s pomočjo čarovnika. 
 
Iz obstoječe časovne premice bomo izvozili podatke in ustvarili Ganttov grafikon. Predpogoj 
za izvoz podatkov je seveda, da imamo nameščen MS Office Project. 
 

1. Odprite datoteko Časovni načrt. 
2. Označite celotno časovno premico (kliknete na puščico) in na zavihku Časovna premica 

izberete Izvoz podatkov. 
3. V pogovornem oknu, ki se nam odpre kliknemo Ne, da ne želimo izvoziti vse oznake 

na razširjenih podrejenih časovnih premicah časovne premice.  
4. Ime datoteke vpišemo Časovna premica, vrsto datoteke pustimo tako kot je, in kliknemo 

na gumb Shrani. Visio 2010 bo shranil časovno premico v programu Project 2010.  
5. V naslednjem oknu nam Visio 2010 sporoči, da je bil projekt uspešno izvožen.  

 
V nadaljevanju je opisan še proces uvažanja projektnih podatkov iz programa Project 
2010.  

1. V predpripravljenih predlogah izberite Načrt in nato Ganttov grafikon. V oknu, ki se 
nam pojavi kliknemo na gumb Prekliči.  

2. Na novem zavihku Ganttov grafiko, ki se nam dodatno pojavi, kliknemo na ukaz Uvozi 
podatke. Odpre se čarovnika za uvoz projektnih podatkov.  

3. Na prvi strani označimo možnost Podatki, ki so že shranjeni v datoteki. In potem 
kliknemo na gumb Naprej. 

4. V naslednjem oknu izberemo Datoteko programa Microsoft Project in kliknemo na 
gumb Naprej.  

5. Na tretji strani kliknemo na gumb Prebrskaj in poiščemo grafikona v programu 
Microsoft Project, ki ga želimo uvoziti v program Visio 2010. Kliknemo na gumb 
Naprej.  

6. V naslednjem oknu čarovnika pustimo časovno merilo tako kot je, in kliknemo na gumb 
Naprej.  

7. V naslednjem koraku pustimo označeno prvo možnost - želimo vključiti vsa opravila 
in kliknemo na gumb Naprej.  

8. V zadnjem oknu čarovnika kliknemo na gumb Dokončaj. S tem smo dokončali proces 
uvažanja projektnih podatkov iz programa Project 2010.  
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5.3 Sledenje projektnih podrobnostih s pomočjo Ganttovega grafikona 
 
S pomočjo Ganttovega grafikona lahko sledite podrobnosti vsake projektne naloge, ustvarjate 
opravilne odvisnosti, pregledujete kako določene spremembe, ki jih naredimo eni nalogi, 
vplivajo na drugo, in kako lahko na hitro dodelite nalogo udeležencev in določite njihov status.  
 
Ganttov grafikon vsebuje seznam projektnih nalog in podrobnosti v zvezi s temi nalogami, 
vključuje tudi Ganttove bare, ki predstavljajo trajanje vsake naloge in njihov časovni okvir. S 
pomočjo Ganttovega grafikona lahko sledite specifičnostim, ki jih vodje projektov in člani 
projekta morajo zaključiti pri svoji nalogi, s tem, da bo projekt izveden v predvidenem roku.  
V nadaljevanju bomo odprli Ganttov grafikon, ki je bil že ustvarjen. Pokazali bomo, kako 
sledimo podrobnostim posameznih nalog z ustvarjanjem odvisnih opravil, kako vstavljamo 
stolpce in ustvarjamo nove naloge. (Vse spremembe so vidne na spodnji sliki, kjer smo 
uporabili že izdelan Ganttov grafikon).  
 
1. Najprej odpremo datoteko, kjer se že ustvarjen Ganttov grafikon nahaja.   
2. S pomočjo tipke Shift označimo bare, ki jih vidimo na grafikonu.  
3. Za nastavitev odvisnosti med izbranimi opravili kliknemo na gumb Poveži, ki ga najdemo 

na kartici Ganttov grafikon. Pritisnemo tipko Esc za odznačevanje označitve. 
4. Za sledenje več podrobnostih naloge, z desno tipko na miški kliknite na izbrani stolpec, in 

izberite vstavi stolpec (angl. Insert Column). Če želite dodati stolpce s katerimi lahko 
spremljate vsako nalogo, kliknite na puščico in izberite Imena sredstev. Zraven dobimo nov 
stolpec z imenom Imena sredstev.  

5. V novem stolpcu lahko vpišemo imena sredstev oz. imena oseb, ki jim je bila določena 
posamezna naloga. 

6. Za dodajanje več mejnikov v grafikonu, v stolpcu ID, kliknemo na številko z desnim 
miškinim gumbom, in v priročnem meniju izberemo Novo opravilo (angl. New Task).  

7. Če želimo to opravilo pretvoriti v mejnik, je dovolj če v stolpcu trajanja, nastavimo številko 
0, saj mejniki  nimajo časa trajanja. Ganttov bar se spremeni v diamant. Lahko spremenimo 
njegovo obliko v zvezdo tako, da prikažemo priročni meni, izberemo ukaz Task Options, in 
v polju oblika spremenimo v Zvezda.  
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Ključne točke poglavja: 

 Časovne premice so koristne predvsem zato, ker lahko z njimi prikažemo časovni 
potek projekta grafično in si ga tako tudi lažje predstavljamo. 

 Na voljo imamo osnovno časovno premico in razširjeno časovno premico, s katero 
prikažemo podrobnosti posamezne faze projekta. 

 Časovne premice lahko ustvarjamo od začetka ali pa preprosto uvozimo podatke. 
 Tudi Ganttov diagram lahko ustvarimo od začetka ali pa podatke uvozimo.  
 Podatke lahko iz Visia tudi izvozimo in z delom nadaljujemo v Projectu. 
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6 USTVARJANJE ORGANIZACIJSKIH SHEM 
 
Organizacijske sheme se uporabljajo za vizualno ponazoritev odnosov med osebami v nekem 
podjetju oz. organizaciji ali v projektnih skupinah. S programom Visio lahko enostavno 
narišemo organizacijsko shemo, saj imamo že v naprej pripravljene oblike, ki jih le povlečemo 
na risalno površino. Oblikam lahko dodamo tudi tekst in ga shranimo, informacije pa lahko 
prikažemo le takrat, ko jih potrebujemo. 
Organizacijske sheme lahko torej rišemo z oblikami, ki so nam na voljo v šablonah, lahko pa 
tako shemo veliko hitreje narišemo tudi s  pomočjo čarovnika, na podlagi podatkov, ki jih 
imamo npr. v Excelu oz. v informacijskem sistemu.  
 
6.1 Uvažanje podatkov 
 
Da lahko uvozimo podatke v Visio, morajo le-ti biti zapisani v pravi obliki.  
 
V naslednji nalogi bomo uvozili podatke iz Excela in v Visiu ustvarili organizacijsko shemo.  

1. Zaženite Visio in v predlogah izberite Poslovno ter nato Čarovnik za organigram. 
Pojavi se pogovorno okno, ki nas vpraša, od kod želimo ustvariti organigram. Izberemo 
možnost Informacije, ki so že shranjene v datoteki ali zbirki podatkov in kliknemo 
Naprej. 

2. V naslednjem koraku izberemo prvo možnost in podatke uvozimo iz Excelove datoteke 
Zaposleni, ki naj izgleda tako: 
 

 
 

3. V naslednjem koraku izberite stolpce podatkovne datoteke, in sicer v polju Ime naj bo 
stolpec Ime, v polju Poroča pa stolpec Poroča. 

4. Iz stolpcev podatkovne datoteke želite prikazati polji Ime in Naziv; iz stolpcev 
podatkovne datoteke, ki jih želite dodati oblikam organigrama kot polja z lastnostmi 
oblike pa prikažite polji Telefon in E-mail alias. 
 

Ime Naziv Poroča Telefon E‐mail alias

Cesar Garcia Lastnik 5012 cesarg

Susana Oliviera Pomočnik Cesar Garcia 5010 susanao

Terry Earls Glavni kupec Cesar Garcia 5013 terrye

Ezio Alboni Kupec ‐ Azija Terry Earls 5014 ezioa

Jay Fluegel Kupec ‐ Južna Amerika Terry Earls 5015 jayf

Don Funk Generalni direktor Cesar Garcia 5016 donf

Roger Lengel  Kadrovski oddelek Cesar Garcia 5020 rogerl

Ken Myer IT manager Don Funk 5024 kenm

Jon Morris Računovodja Don Funk 5031 jonm

Paul Singh Manager prodaje Cesar Garcia 5032 pauls

Ciam Sawyer Prodaja ‐ US Paul Singh 5055 ciams

Lance Tucker Prodaja ‐ Japonska Paul Singh 5057 lancet

Mike Nash Manager trgovine Don Funk 5021 miken

Lisa Mather Prodajni asistent Mike Nash 5018 lisam

Ingelise Lang Prodajnik Mike Nash 5025 ingelisel

Brigitte Guillalot Prodajnik Mike Nash 5026 brigitteg

Maria Hammond Prodajnik Mike Nash 5027 mariah
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5. V zadnjem koraku izberite, da naj čarovnik samodejno prekine organigram na več 
straneh, na vrhu strani pa naj bo najvišji izvršni direktor ter kliknite dokončaj. 
 

 
 

6. Iz šablone potegnite element za svetovalca nad obliko Jay Fluegel. Visio postavi 
svetovalca pod Jay Fluegel in ju poveže. S tipko F2 odprite tekstovni način in vpišite 
Paula Bento, Svetovalec. 
 

         

Organigram lahko naredite tudi brez čarovnika in brez 
predpripravljene datoteke, in sicer tako, da oblike iz šablon 
enostavno vlečete na risalno površino. Hierarhične povezave 
med oblikami oz. zaposlenimi delate na takšen način, kot ste 
naredili to za svetovalko Paulo Benti. 

 
6.2 Shranjevanje in prikazovanje informacij o zaposlenih v organigramu 
 
Z vsemi oblikami v programu Visio, ki smo jih do sedaj spoznali, lahko shranjujemo in 
prikazujemo podatke in tako je tudi z oblikami v organigramih. Privzete informacije o oblikah 
so oddelek, telefon, ime, naziv in e-mail. Ime in naziv sta privzeto prikazana v organigramu, 
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ostale informacije pa lahko prikažemo, če na zavihku Organigram izberemo Prikaži možnosti 
ter gremo na zavihek Polja. Spreminjamo lahko tudi format besedila. 
 

  
 
Skozi naslednje naloge bomo prikazali, kako shranjujemo, spreminjamo in prikazujemo 
podatke o oblikah. 
 

1. Z delom nadaljujemo na organigramu, ki smo ga naredili v prejšnjem podpoglavju. 
2. Označite obliko Cesar Garcia in v priročnem meniju izberite Podatki, Lastnosti oblike. 

Vidimo, da imamo o tej obliki na voljo podatke o njegovem imenu, nazivu, telefonu in 
e-mail alias.  

3. Če želimo videti podatke za ostale zaposlene, preprosto kliknemo na želeno osebo. 
4. Susani Oliviera spremenite telefonsko številko na 5090.  

 

         

V lastnostih oblike lahko polja za informacije tudi dodajamo, in 
sicer gremo preko priročnega menija in izberemo Določi 
lastnosti oblike ter nato gumb Novo. 

  

           
 

5. Na zavihku Organigram izberite Prikaži možnosti in na zavihku Polja dodajte kljukico 
pred E-mail alias. V desnem kotu tega pogovornega okna lahko vidimo predogled 
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prikaza podatkov. Kliknite V redu in ko vas vpraša, ali želite prilagoditi višino oblike, 
kliknite Da. 

6. V pogovornem oknu Prikaži možnosti pojdite na zavihek Besedilo ter za polje Ime 
nastavite krepki slog, za polje E-mail alias pa ležeči. 
 

          

Za zaposlene lahko dodamo tudi sliko, in sicer tako, da v 
priročnem meniju na določeni obliki izberemo Vstavi sliko. 

 
 

7. Označite obliko Cesar Garcia in v priročnem meniju izberite Pokaži delilno črto. Po 
istem koraku lahko delilno črto tudi skrijemo.  

8. Shranite spremembe z naslovom Organigram zaposlenih. 
 
 
6.3 Urejanje postavitve organigrama 
 
Postavitev lahko spreminjamo na zavihku Organigram - Postavi, kjer lahko izbiramo med 
vodoravnimi, navpičnimi ter drugo ob drugem postavitvami. Obliko, pri kateri želimo 
spremeniti postavitev njenih podoblik, označimo in nato izberemo želeno postavitev. 
 
Kadar je zaposlenih veliko, lahko dobimo zelo kompleksen organigram, ki se razteza na več 
strani in je zato nepregleden. Težavo rešimo z ustvarjanjem sinhroniziranih kopij, kar pomeni, 
da podoblike, ki so povezane, npr. z obliko manager, preslikamo na drugo stran, a vseeno 
ohranimo povezavo, kar pomeni, da če spremenimo podatke o managerju, npr. njegovo ime, se 
to vidi na vseh straneh.  
 
Organigrame lahko prilagajamo tudi z uporabo hiperpovezav, ki omogočajo enostavno 
navigacijo med sinhroniziranimi kopijami in stranmi kompleksnih organigramov. Določeno 
obliko lahko povežemo tudi s spletno stranjo, ki se nanaša na obliko in tako dobimo več 
informacij o njej.  
 
Skozi naslednje naloge bomo spreminjali postavitev organigrama, izdelali sinhronizirano 
kopijo in vstavili hiperpovezavo. 
 

1. Odprimo datoteko Organigram zaposlenih.  
2. Označite obliko Mike Nash ter na zavihku Organigram - Postavi, izberite navpično 

postavitev, na sredini desno. 
3. Na obliki Mike Nash iz priročnega menija izberite Ustvari sinhronizirano kopijo, ki 

jo postavite na novo stran, s tem da skrijete podrejene na izvirni strani. 
4. Na novo ustvarjeni strani nastavite postavitev podoblik vodoravno na sredino. Prikažite 

lastnosti oblike Mike Nash in telefonsko številko spremenite na 5041. Podatek o 
telefonski številki se spremeni tudi na izvirni strani. 
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5. Na strani 1 označite obliko Mike Nash ter na zavihku Vstavljanje izberite gumb 
Hiperpovezava. V polju podnaslovi kliknite na gumb Prebrskaj in izberite stran 2.  
Če držite tipko ctrl in kliknete na obliko Mike Nash, vas vrže na stran 2. 

6. Na strani 2 označite obliko Maria Hammond. Na zavihku Organigram izberite Premakni 
desno. Visio premakne izbrano obliko desno.  
 

         

Če imamo več verzij organigrama, jih lahko primerjamo z 
ukazom Primerjaj na zavihku Organigram. Visio izdela 
poročilo, ki prikaže razlike med trenutno verzijo organigrama in 
prejšnjimi verzijami.  

 
 

7. Na zavihku Načrt izberite poljubno ozadje ter temo. Iz priročnega menija na temi 
izberite Uporabi na vseh straneh. Stran 1 in 2 imata isto temo, opazimo pa da stran 2 
nima istega ozadja.  

8. Na strani 2 na zavihku Osnovno izberemo Velikost in nato Več velikosti strani. Na 
zavihku Lastnosti strani v polju Ozadje izberemo VOzadje-1. Tudi stran 2 tako dobi isto 
ozadje.  
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9. Dodajte še poljubno obrobo in naslov: Organigram zaposlenih. Naslov lahko dodamo 
le na strani VOzadje-2.  
 

 
 
 
Ključne točke poglavja: 

 Organizacijske sheme lahko delamo z vlečenjem potrebnih oblik na risalno površino, 
pri čemer je pomembno, kako jih spuščamo, saj na ta način ustvarjamo hierarhično 
povezanost med njimi.  

 Organizacijske sheme lahko delamo prav tako iz že shranjenih podatkov v 
informacijskih sistemih, kjer preko čarovnika po korakih ustvarimo organigram. 

 Privzete informacije, ki so prikazane v organigramih, so podatki o imenu in nazivu 
osebe, ostale podatke pa lahko vidimo, če prikličemo pogovorno okno o lastnostih oblik. 

 V pogovornem oknu Prikaži možnosti lahko urejamo format besedila in polja, ki jih 
želimo prikazati oz. skriti. 

 Na zavihku organigram najdemo tudi ukaze za spremembo postavitve organigrama.  
 Pri kompleksnih organigramih je pametno narediti sinhronizirano kopijo, da imamo 

boljši pregled nad celotnim organigramom. 
 Dodajamo lahko tudi hiperpovezave na strani znotraj datoteke ali pa na spletne strani. 
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7 USTVARJANJE VRTILNIH DIAGRAMOV  
 
Vrtilni diagram je zbirka oblik, urejenih v strukturo drevesa, s katero lahko analiziramo 
podatke in ustvarjamo njihove povzetke v jasni in razumljivi obliki. Začne se kot ena oblika, 
imenovana zgornje vozlišče, kjer so podatki, uvoženi iz delovnega lista, tabele, pogleda ali 
kocke. Če si želimo podatke ogledati na različne načine, lahko zgornje vozlišče razdelimo na 
raven podvozlišč. 
Če želimo ustvariti vrtilni diagram, lahko uporabimo naslednje vire podatkov:  

 Delovni zvezek programa Microsoft Office Excel 
 Zbirka podatkov programa Microsoft Office Access 
 Seznam za Microsoft SharePoint  
 Zbirka podatkov strežnika Microsoft SQL Server  
 Storitve strežnika Microsoft SQL Server Analysis Services  
 Drugi viri podatkov OLEDB ali ODBC 

 
Skozi naslednje naloge bomo ustvarili vrtilni diagram s podatki iz Excelove datoteke. 

1. Ker bomo podatke za vrtilni diagram uvozili, bomo najprej ustvarili Excelovo datoteko, 
ki naj izgleda tako kot tabela na naslednji strani. 

2. V predlogi Poslovno izberite Vrtilni diagram. Za vir podatkov izberite Microsoft 
Excelov delovni zvezek in nato izberite dokument, ki ste ga maloprej ustvarili. 

3. Vključite vse podatke in kliknite Dokončaj.  
4. Prikažite vrstice Revenue, Revenue Change (obkljukajte zraven še prikaz povprečja) in 

Versus Quota. Dodajte še podatke po kategorijah proizvodov – Product Category 
(zraven Product Category kliknete na puščico navzdol in izberete Dodaj Product 
Category). Označite stolpec Vsota in ga poravnajte na sredino, kar storite tako, da na 
zavihku Vrtilni diagram izberete gumb Poravnava in nato ukaz Na sredino vodoravno.  
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5. Dodali bomo nov element, ki bo prikazoval podatek Versus Quota v obliki ikon. 
Nastavili bomo, da se prikažejo različne ikone, če je vrednost večja od 0, če je vrednost 
med -1000 in 0 oz., če je vrednost manjša od -1000. 
Iz priročnega menija na eni izmed oblik izberemo Podatki in nato Urejanje grafičnega 
elementa s podatki. Kliknemo na gumb Nov element in v vrstici za podatkovno polje 
izberemo Versus Quota, ki ga prikažemo kot nabor ikon. Izberemo poljuben slog in 
nastavimo naslednje: zeleni element nastavimo za vrednost, ki je večja od 0, oranžni 
element za vrednost med -1000 in 0 ter rdeči element za vrednost manjšo od -1000. 
Vodoravni položaj ikon nastavimo na desni rob, navpični položaj pa na vrhnji rob.  
 

Region Product Category Sales Manager Pipeline Stage Customers Revenue Previous Revenue Revenue Change

Pacific Paintings Kevin Cook 1 ‐ Contacting 12 $10.638 $11.701 ‐$1.063

Pacific Paintings Kevin Cook 2 ‐ Investigating 13 $9.940 $10.903 ‐$963

Pacific Paintings Kevin Cook 3 ‐ Qualifying 5 $9.864 $11.776 ‐$1.912

Pacific Paintings Nate Sun 4‐ Developing 13 $1.466 $555 $911

Pacific Paintings Kevin Cook 5 ‐ Closing 6 $8.950 $7.542 $1.408

Pacific Paintings Kevin Cook 6 ‐ Closed 9 $8.562 $9.803 ‐$1.241

Pacific Paintings Kevin Cook 7 ‐ Lost 14 $6.024 $6.054 ‐$30

Pacific Ceramics Eva Corets 1 ‐ Contacting 14 $10.642 $11.641 ‐$999

Pacific Ceramics Eva Corets 2 ‐ Investigating 6 $9.108 $6.355 $2.753

Pacific Ceramics Kim Truelsen 3 ‐ Qualifying 14 $13.547 $12.855 $692

Pacific Ceramics Eva Corets 4‐ Developing 7 $18.681 $18.092 $589

Pacific Ceramics Jim Wilson 5 ‐ Closing 11 $8.875 $7.678 $1.197

Pacific Ceramics Eva Corets 6 ‐ Closed 9 $8.522 $10.094 ‐$1.572

Pacific Ceramics Eva Corets 7 ‐ Lost 7 $14.457 $11.757 $2.700

Pacific Statues Sanjay Jacob 1 ‐ Contacting 9 $11.621 $11.126 $495

Pacific Statues Sanjay Jacob 2 ‐ Investigating 14 $9.797 $8.760 $1.037

Pacific Statues Nina Vietzen 3 ‐ Qualifying 7 $12.723 $13.375 ‐$652

Pacific Statues Sanjay Jacob 4‐ Developing 15 $11.850 $13.047 ‐$1.197

Pacific Statues Sanjay Jacob 5 ‐ Closing 10 $11.217 $12.823 ‐$1.606

Pacific Statues Sanjay Jacob 6 ‐ Closed 6 $12.911 $14.821 ‐$1.910

Pacific Statues Sanjay Jacob 7 ‐ Lost 5 $9.451 $7.677 $1.774

Southwest Paintings Joe Healy 1 ‐ Contacting 13 $16.524 $15.120 $1.404

Southwest Paintings Lonnie Sylvest 2 ‐ Investigating 9 $12.450 $12.404 $46

Southwest Paintings Lonnie Sylvest 3 ‐ Qualifying 10 $10.996 $9.489 $1.507

Southwest Paintings Joe Healy 4‐ Developing 14 $5.347 $2.908 $2.439

Southwest Paintings Joe Healy 5 ‐ Closing 6 $13.563 $11.830 $1.733

Southwest Paintings Joe Healy 6 ‐ Closed 7 $6.876 $6.476 $400

Southwest Paintings Joe Healy 7 ‐ Lost 8 $5.442 $5.285 $157

Southwest Ceramics Heidi  Steen 1 ‐ Contacting 8 $8.604 $8.199 $405

Southwest Ceramics Joanna Rybka 2 ‐ Investigating 14 $11.939 $10.607 $1.332

Southwest Ceramics Heidi  Steen 3 ‐ Qualifying 9 $6.567 $5.624 $943

Southwest Ceramics Joanna Rybka 4‐ Developing 8 $8.966 $8.082 $884

Southwest Ceramics Heidi  Steen 5 ‐ Closing 13 $10.665 $9.279 $1.386

Southwest Ceramics Scott Seely 6 ‐ Closed 8 $13.557 $15.485 ‐$1.928

Southwest Ceramics Heidi  Steen 7 ‐ Lost 10 $13.495 $13.659 ‐$164

Southwest Statues Jens  Toft 1 ‐ Contacting 13 $9.670 $11.369 ‐$1.699

Southwest Statues Jens  Toft 2 ‐ Investigating 10 $10.452 $7.538 $2.914

Southwest Statues Rui  Raposo 3 ‐ Qualifying 10 $8.737 $7.269 $1.468

Southwest Statues Jens  Toft 4‐ Developing 12 $13.538 $14.409 ‐$871

Southwest Statues Jens  Toft 5 ‐ Closing 6 $13.542 $13.283 $259

Southwest Statues Jens  Toft 6 ‐ Closed 10 $9.301 $9.194 $107

Southwest Statues Jens  Toft 7 ‐ Lost 13 $12.755 $10.499 $2.256
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6. Vidimo, da se ikone pojavijo na vseh oblikah, zato bomo iz oblike Vsota prikaz ikone 
odstranili. Iz priročnega menija na obliki Vsota izberemo Podatki in nato Urejanje 
grafičnega elementa s podatki. Poiščemo prej ustvarjeni element za Versus Qouta, ga 
izbrišemo in obkljukamo možnost Le izbrane oblike.  

7. Za kategorijo Produce dodajte v prikaz podatke o strankah. Označite obliko Produce in 
v podoknu za kategorije izberite Customers. 

8. Podatke o strankah odstranite. Označimo kategorijo Customer in na zavihku Vrtilni 
diagram izberemo ukaz Strni, da odstranimo prikaz podrejenih oblik. Dodajte pa 
podatke po regijah za kategorijo Meat. 

9. Privzeto legendo iz risbe odstranite, tako da na zavihku Vrtilni diagram odstranite 
kljukico v polju Legenda podatkov. Dodajte pa legendo na podlagi grafičnih prikazov. 
Na zavihku Podatki izberete ukaz Vstavi legendo. 

10. Dodajte poljubno temo ter ozadje in obrobo z naslovom Analiza prodaje. 
11. Risbo shranite na disk D: z naslovom Vrtilni_diagram. 
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8 »BRAINSTORMING« Z VISIO 2010 
 
Ko se lotimo nekega projekta, ponavadi najprej zbiramo zamisli, kako naj bi le-ta potekal in 
namesto, da ideje, ki se nam porajajo, zapisujemo na papir, jih lahko enostavno narišemo s 
programom Visio 2010. V nadaljevanju bomo pokazali kako. 
 

1. V predlogah izberemo Poslovno in nato Diagram zbiranja zamisli. Šabloni, ki ju 
potrebujemo za risanje sta Oblike zbiranja zamisli in Oblike legende.  

2. V obliki miselnega vzorca bodo narisali prednosti Live@edu. 
 

L
iv

e@
ed

u
 

Otlook Live Skydrive Windows 
Live 

MSDN AA 

e-pošta, fukcije 
koledarja, 
upravljanje osebnih 
podatkov 

ustvarjanje, 
pregledovanje in 
urejanje dokumentov 

povezava z 
Windows Live 
ID – dostop do 
večine storitev 
Windows Live 

brezplačna 
Microsoftova 
programska 
oprema za 
študente 

dostop preko 
brskalnikov, 
mobilnega telefona, 
programa MS 
Outlook 

skupna raba in 
omejavanje dostopa z 
možnostmi zasebni 
in javni 

  

poštni predal 
velikosti 10 GB 

25 GB prostora za 
dokumente, 
fotografije in mape 

 
3. Iz šablone Oblike zbiranja zamisli potegnemo na risalno površino obliko za glavno 

temo, ki jo postavimo na sredino. Vanjo vpišemo Live@edu. Okoli nje pa potem 
dodamo še toliko oblik za temo, koliko idej se bo med zapisovanjem pojavilo. Vse 
dodane teme povežemo med seboj z dinamičnim povezovalnikom. 

4. Prilagodimo lahko tudi slog diagrama, in sicer najdemo ta ukaz na zavihku Zbiranje 
zamisli – Upravljaj.  Na tem istem zavihku se nahajajo še ukazi za razporejanje. 

5. Na zavihku Načrt izberite poljubno temo ter dodajte ozadje in obrobo. 
6. Risbo shranite z imenom Zbiranje_zamisli na disk D:. 
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9 RAZPOREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV  
 
S pripomočkom Visio lahko velike objekte, kot je na primer hiša, poslovni prostori..., enostavno 
projiciramo na risalno površino z uporabo risalnega merila (angl. drawing scale), ki predstavlja 
razmerje med dejansko velikostjo objekta in njegovo velikostjo na risalni površini. Prav tako 
pa lahko z Visiom prikažemo tudi zelo majhne objekte v večji velikosti, kot je na primer 
mehanizem ročne ure.  
 
9.1 Načrtovanje poslovnih prostorov 
 
Predloga Pisarniška postavitev nam omogoča, da lahko enostavno ustvarimo diagrame 
pisarniških prostorov z vsemi arhitekturnimi podrobnostmi in detajli. Na takšen način so 
diagrami ustvarjeni z Visiom natančni tako kot opravljene meritve.  
 
Vse Visio predloge imajo privzeto merilo risanja, vendar je za večino poslovnih predlog, kot 
so diagrami poteka (angl. flowchart) in organizacijski diagrami (angl. organizational charts), to 
merilo 1:1, kar pomeni, da je razmerje med dejansko in narisano velikostjo enako. V predlogi 
pisarniške postavitve pa je privzeto merilo 1:25. Merilo lahko nastavimo tudi drugače, kar 
najdemo na zavihku Načrt – Velikost – Več velikosti strani. 
 

                 
 
 
Primer: Načrtovanje prostora 
 

1. Zaženite Visio in v kategoriji predlog izberite Zemljevidi in tlorisi ter nato Pisarniška 
postavitev. 
Odpre se prazna risalna površina z naslednjimi šablonami ob strani: Pisarniški 
pripomočki; Pisarniška oprema; Zidovi, vrata in okna…  

2. Iz šablone Zidovi, vrata in okna povlecite element prostora na levo stran risalne 
površine. Povlecite še en element prostora na risalno površino in jo pozicionirajte tako, 
da njen zgornji levi kot prekriva spodnji desni kot prve oblike. 

3. Prvo obliko nekoliko pomanjšajte, drugo pa nekoliko povečajte. Označite obe obliki 
(držite tipko shift) in v priročnem meniju izberite ukaz Unija. Obliki se združita v eno.  
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4. Obliki dodajte stene. V priročnem meniju izberite ukaz Pretvori v stene. Izberite 
zunanjo steno, dodajte dimenzije, izvirno geometrijo pa izbrišite. 
 

 
 
 

5. Izberite zgornjo stranico (2400mm) in preko priročnega menija dodajte vodilo. Z miško 
se nato postavite nad vodilo in ko se pojavi dvoglava puščica, jo premaknite nekoliko 
navzgor. Visio premakne vodilo in ostali dve steni, ki sta povezani s tem, na novo 
pozicijo. Dimenzije se avtomatsko spremenijo. Po končanem delu pritisnite tipko esc – 
vodilo se obarva svetlo modro. Shranimo spremembe z imenom Načrtovanje prostora. 
 

 
 

 

         

Vodilo lahko dodamo tudi tako, da se z miško postavimo na 
horizontalno ali vertikalno ravnilo in potegnemo na risalno 
površino. Izbrišemo ga tako, da ga označimo in pritisnemo tipko 
delete. 
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9.2 Dodajanje vrat, oken in pohištva  
 
Prednost kreiranja diagramov v Visiu je ta, da v naprej pripravljene predloge vsebujejo oblike, 
ki so oblikovane tako, da jih lahko uporabimo v pravih arhitekturnih risbah. Poleg tega se oblike 
obnašajo tako, da nam poenostavijo delo; na primer: oblike, ki predstavljajo stene, se združijo 
tako, da tvorijo natančne vogale; oblike za vrata in okna »zaskočijo« na vrh oblike za steno in 
se rotirajo tako kot je potrebno, da ustrezajo orientaciji stene; oblike za dimenzijo se prikažejo 
na obliki, za katero so določene in ostanejo povezane z obliko tudi če jo premaknemo.  
 
Elementi so oblikovani le v standardnih arhitekturnih velikostih, kar je tudi razlog, da so 
določene oblike zaklenjene in jih ne moremo ročno povečevati oz. zmanjševati. Če želimo 
spremeniti njihovo velikost, lahko to storimo preko ukaza Lastnosti na priročnem meniju 
določene oblike, kjer najdemo tudi ukaz za rotacijo, in sicer Obrni odpiranje levo/desno in 
Obrni odpiranje navznoter/navzven. 
 
Primer: V naslednji vaji bomo dodajali vrata, okna in pohištvo, zato odprite sliko  Načrtovanje 
prostora. 
 

1. Iz šablone Zidovi, vrata in okna dodajte vrata na risalno površino in jih pozicionirajte 
na sredino zgornje stene. 
 
Visio doda vrata na steno. Rdeče obarvani kvadratki označujejo, da sta obliki povezani, 
sivo obarvani kvadratki pa, da je oblika zaklenjena in je ne moremo ročno spreminjati. 
Ko so vrata označena, lahko vidimo njene dimenzije.  
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2. Iz priročnega menija na vratih izberite Lastnosti in nastavite širino vrat na 800mm. 
3. Iz priročnega menija na vratih izberite ukaz Odpiranje navznoter/navzven. Visio 

spremeni položaj vrat, da se namesto navzven odpirajo navznoter.  
4. Iz šablone potegnite okno na vertikalno steno na desni strani vrat. Spremenite širino 

okna na 300 mm. 
 

          

Visio prilagodi orientacijo okna orientaciji stene ter jo poveže z 
njeno obliko. Spet se pojavijo rdeče on sivo obarvani kvadratki. 
Če je oblika okna označena, se pojavi oznaka dimenzij.  
 

 
 

5. Na vodoravno steno na desni strani potegnite okno. Velikost okna zmanjšajte na 400 
mm. Naredite kopijo tega okna tako, da držite tipko ctrl in povlečete okno na desno. 
 
 

          

Če okno, namesto, da bi ga skopirali, premaknete, pritisnite 
ctrl+z, da prekličete premik in nato poskusite znova. Ko 
kopirate na tak način, morate miško spustiti prej kot tipko ctrl, 
da Visio kopira obliko, ne pa da jo premakne. 

 
 

6. Iz šablone Pisarniško pohištvo dodajte v prazno sobo Okroglo mizo z več stoli. Nekoliko 
jo pomanjšajte. 
 

 
 

7. Spremembe shranite z imenom Pisarniška postavitev. 
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9.3 Organiziranje oblik v Pisarniških postavitvah z uporabo plasti  
 
Nekaterim oblikam v Visiu so predhodno dodeljene plasti – kategorije, ki pomagajo pri 
organizaciji in upravljanju s sorodnimi oblikami. Visio lahko prikaže, skrije, zaklene, lepi, 
barva, spremeni preglednost oblik na podlagi njihovih plasti. Le-te dajejo uporabniku veliko 
mero fleksibilnosti nad tem, kar želi prikazati in kako želi, da se te oblike obnašajo oz. izgledajo. 
Načrtovanje prostora je dosti lažje, če lahko skrijemo vse, razen električnih naprav in oblik, kot 
so okna, vrata in stene, saj lahko na ta način lažje predvidimo in določimo, kje bodo potekale 
kabelske poti v prostoru. To lahko dosežemo, če skrijemo vse, kar ni na električni in strukturni 
plasti oz. če nastavimo določene plasti kot plasti, ki naj se ne printajo. Prav tako je priporočljivo, 
da strukturne oblike, torej okna, vrata in stene, zaklenemo, ko jih namestimo v prostor, da jih 
ne bi nenamerno premaknili, medtem ko dodajamo pohištvo. Ko dodajamo oblike v prostor, 
ponavadi delamo tudi pripombe, ki jih lahko začasno skrijemo, da je risalna površina bolj 
pregledna.  Vse te možnosti lahko izkoristimo s pomočjo plasti.  
 
Plasti so priporočljive za uporabo tudi, ko več oseb pregleduje diagrame. Na primer, električar 
doda napeljavo na eno plast, vodovodar doda pipe na drugo plast… Tako lahko vsaka oseba 
dela nemoteno.  
 
Oblika je dodeljena na eno posamezno plast ali na več plasti ali na nobeno plast. Obliko lahko 
dodamo na že obstoječo plast, lahko pa ustvarimo novo.  Oblike, ki so vključene v predlogo za 
postavitev pisarne, so že dodeljene v naprej pripravljenim plastem. 
 

          

Da bi videli, katerim plastem je dodeljena določena oblika, jo označimo 
in pogledamo Lastnosti plasti, ki jih najdemo na zavihku Osnovno – 
Urejanje – Plasti. 

 
 
Visio vključuje dva ukaza za delo s plastmi. Dodeli plasti omogoča kreiranje oz. odstranjevanje 
plasti, v lastnostih plasti pa lahko kontroliramo izgled in obnašanje oblik, ki so dodeljene 
plastem. 
 
V naslednji nalogi bomo pogledali lastnosti plasti ter katerim plastem so dodeljene posamezne 
oblike. Naloga ponazarja delo s plastmi pri postavitvi pisarne, kakorkoli pa lahko te metode 
upravljanja s plastmi uporabljamo tudi v ostalih Visio diagramih.  
 

1. Odprite datoteko Pisarniška postavitev. Označite konferenčno mizo in prikažite 
dodeljenost plasti. 
Prikaže se pogovorno okno, ki kaže, katerim plastem je dodeljena izbrana oblika. 
Konferenčna miza je torej dodeljena plastem premična oprema in pohištvo. Pogovorno 
okno zaprite. 

2. Iz šablone povlecite oblaček na risalno površino in ga pozicionirajte na levo stran 
spodnje leve stene. Končno točko oblačka nato povlecite na sredino konferenčne mize. 
Oblačku dodajte tekst: Preveri velikost mize.  
 
Ko povlečete končno točko do sredine mize, Visio označi mizo z rdečo barvo, kar 
nakazuje, da boste ustvarili povezavo oblika z obliko.  Tekst oblačka se prestavi na 
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drugo stran in oblaček se poveže z mizo, tako da ko premaknete mizo, se premakne tudi 
oblaček.  
 

3. Odprite pogovorno okno za lastnosti plasti. 
 

 
 

4. V vrstici Premična oprema obkljukajte kvadratek v stolpcu zakleni. 
Pojavi se kljukica, ki označuje, da so oblike na plasti Premična oprema zaklenjene – ne 
moremo jih izbrati. 

5. V vrstici Zapisi odkljukajte kvadratek v stolpcu Viden.  
Kljukica se odstrani, kar pomeni, da so vse oblike na tej plasti skrite. 

6. Kliknite OK, da potrdite vse nastavljene spremembe.  
7. Označite mizo.  

Nič se ne zgodi, kajti oblika je zaklenjena in je ne moremo izbrati. Prav tako pa ni viden 
oblaček s komentarjem. 

8. Ponovno odprite pogovorno okno za lastnosti plasti. V vrstici Zapisi obkljukajte nazaj 
stolpec Viden, poleg tega pa še stolpec Barva.  
Kljukica v stolpcu Barva nakazuje, da se bodo vse oblike, ki so na plasti Zapisi obarvale 
sivo (privzeta barva). Izberite rdečo barvo. 

9. Na levo stran od vrat dodajte dva elementa rastline. (Da lahko to naredite, morate v 
lastnostih plasti odkleniti premično opremo). S pomočjo tipke shift izberite obe rastlini. 
Odprite pogovorno okno za dodeljevanje plasti in kliknite novo. Novi plasti dajte ime 
rože ter kliknite OK. Rožam odstranite že prej dodeljeni plasti. 

10. Spet odprite pogovorno okno za lastnosti plasti. V vrstici za plast Rože odstranite 
kljukico v stolpcu Viden ter kliknite OK. Rože več niso vidne.  

11. Shranite spremembe. 
 

 
 
 
 
 

Mnoge od oblik, ki jih uporabljamo za postavitev pisarne so združene 
v skupino, kot so to na primer rože in konferenčna miza. Če želimo 
dodati barvo posamezni obliki, na primer stolu za konferenčno mizo, 
ga označimo in v priročnem meniju izberemo Oblike ter nato Polnilo. 

 
 
Ključne točke poglavja: 

 V Visiu lahko ustvarjamo skalne diagrame iz skalnih predlog, kjer je merilna lestvica 
že definirana. Predloge vsebujejo šablone, ki ponujajo oblike primerne za tovrstne 
diagrame. 
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 S pozicioniranjem prostorskih oblik na risalno površino lahko dodane oblike za stene 
povežemo z ukazom Unija in jih nato spremenimo v stene z ukazom Pretvori v stene. 

 Enostavno lahko dodajamo vrata in okna, tako da jih preprosto povlečemo iz šablone na 
stene. Visio njihovo postavitev prilagodi orientiranosti stene. 

 Velikost vrat in oken lahko spreminjamo z vlečenjem končnih točk oblike 
navzven/navznoter ali pa iz priročnega menija na obliki izberemo Lastnosti in tam 
definiramo širino ter višino. 

 Dimenzije določene oblike lahko vidimo, če obliko označimo.  
 Posamezni obliki lahko določimo plast, ki je že v naprej pripravljene, lahko pa plast 

ustvarimo tudi sami; in sicer tako, da izberemo eno ali več oblik na risalni površini in 
nato ukaz Dodeli plasti, ki ga najdemo na zavihku Osnovno - Urejanje. 

 Lastnosti za katerokoli obliko lahko spremenimo, če izberemo prikličemo pogovorno 
okno za Lastnosti plasti. 
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10 USTVARJANJE OMREŽNIH DIAGRAMOV 
 
Ustvarjanje mrežnih diagramov v Visiu je uporabno za organizacije, da lahko na enostaven 
način prikažejo, planirajo oz.  popravijo morebitne nepravilnosti v svoji mrežni infrastrukturi. 
Z uporabo osnovnega mrežnega diagrama iz predlog imamo na voljo široko izbiro omrežne in 
računalniške opreme ter fizične in logične povezave med njimi. V diagrame lahko shranimo 
tudi podatke, kot so serijske številke, imena lokacij, proizvajalcev, opis izdelkov itd.  
 
10.1 Povezovanje oblik v omrežnih diagramih 
 
Zelo hitro in enostavno lahko ustvarimo mrežni diagram, ki vključuje informacije o vrsti 
uporabljene opreme in kako je le-ta priključena na omrežje, če uporabimo predlogo osnovnega 
mrežnega diagrama. Oblike, ki jih želimo prikazati in povezati nato le povlečemo na risalno 
površino iz šablon. 
 
Skozi naslednje naloge bomo naredili diagram za omrežje. Računalnike bomo povezali v 
omrežje z Ethernet obliko in dodali opise uporabljenim elementom.  
 

1. Zaženite Visio. V predlogah izberite Omrežje in nato Osnovni omrežni diagram. 
2. Iz šablone Omrežje in zunanje naprave povlecite na levo stran risalne površine element 

za Ethernet obliko.  
3. Iz šablone Računalniki in monitorji povlecite prenosni računalnik na risalno površino 

in ga pozicionirajte nad Ethernet. Nato povlecite še en prenosni računalnik in ga 
postavite zraven prejšnjega. Enako naredite tudi na spodnji strani.  
 
 
 
 
 
 

Oblike lahko poravnate s pomočjo mreže.  
Namesto, da vsakič vlečete prenosni računalnik iz šablone, ga 
lahko enostavno kopirate, če držite tipko ctrl in ga z miško 
prenesete. 

 
4. Označite Ethernet. Z miško se postavite na rumeno zgornjo levo kontrolno točko in ko 

se kurzor spremeni v štiriglavo puščico, povlecite z miško do sredine prenosnega 
računalnika ter spustite na mestu, kjer se pojavi rdeč kvadratek. Visio poveže obliki, na 
kar opozarja rdeča končna točka na prenosniku. 

5. Postopek iz naloge 4. ponovite za ostale prenosnike. Vsakič uporabite drugo kontrolno 
točko na Ethernet obliki, da jo povežete z računalnikom. 
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6. Iz šablone Omrežje in zunanje naprave povlecite na risalno površino naslednje: na 
desno stran strežnik in na levo stran usmerjevalnik. Obe obliki povežite z Ethernet. 

7. Iz šablone Računalniki in monitorji povlecite na risalno površino tablični računalnik, 
in sicer na desno stran nad strežnikom ter nekoliko višje od prenosnika. 

8. Iz šablone Omrežje in zunanje naprave povlecite kom. povezavo v zgornjo polovico 
diagrama. Končne točke kom. povezave povlecite, in sicer eno do tabličnega 
računalnika ter drugo do Ethernet, tako da oblike med seboj povežete.  
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9. Dvokliknite zgornji levi prenosnik, da se odpre polje za tekst. Vanj vpišite Maja nato pa 
pritisnite tipko esc, da ga zaprete. S kontrolno točko (rumen kvadratek) prenesite napis 
nad prenosnik. 
Enako naredite za ostale prenosnike in jim dodajte poljubna imena.  

10. Listu dodajte ozadje. Le-ta se nahajajo na zavihku Načrt. 
Visio doda VOzadje stran v datoteko.  Ozadje lahko spreminjamo oz. mu dodajamo 
tekst le na tej strani. 

11. Dodajte še poljubno obrobo za naslov in napišite Omrežje. Nahajati se morate na strani 
VOzadje. Spremenite še temo. 
 

 
 

12. Sliko shranite z imenom Omrežje. 
 
 
10.2 Shranjevanje podatkov z omrežnimi oblikami 
 
Oblike za omrežno opremo vsebujejo polja, ki jih lahko uporabljamo za shranjevanje podatkov 
o tej opremi, kot so podatki o proizvajalcu, serijski številki, opis izdelka, itd. Sami pa lahko 
dodamo nova polja za podatke, ki jih želimo shraniti o posamezni obliki. 
 
Skozi naslednje naloge bomo preizkusili shranjevanje podatkov ter dodajanje novih 
podatkovnih polj. 
 

1. Odprite datoteko Omrežje. 
2. Izberite računalnik, ki pripada Maji. Z desnim miškinim klikom prikličite priročni meni 

in izberite Lastnosti. 
Visio prikaže prazna polja, ki se nanašajo na to obliko. 

3. Z desnim klikom v Lastnosti oblike izberite Določi lastnosti oblike in dodajte novo 
polje Uporabnik.  

4. Sliko zaprite in ne shranite sprememb. 
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10.3 Ustvarjanje omrežnih poročil 
 
V Visiu lahko ustvarjamo poročila o opremi v omrežnih diagramih, in sicer na podlagi 
podatkov, ki jih imamo shranjene v podatkovnih poljih. Mnoga standardna poročila so že v 
naprej pripravljena in jih lahko uporabimo, to sta na primer poročilo o popisu zalog ter poročilo 
o delovanju omrežnih naprav. Prav tako pa lahko ustvarimo tudi novo poročilo, s tem da 
kreiramo poročilo opredelitev (angl. report definition), kjer določimo kriterije, ki definirajo, 
katere oblike in lastnosti le-teh bomo vključili v poročilo, kakor tudi format samega poročila. 
S čarovnikom za kreiranje poročila opredelitev lahko torej ustvarimo novo poročilo ali pa 
prilagodimo že pripravljena poročila v Visiu. Čarovnika zaženemo preko menija Pregled, kjer 
izberemo Poročila oblik. Dobljene rezultate lahko shranimo kot preglednico (angl. 
spreadsheet), XML datoteko, kot spletno stran, lahko pa jih prikažemo tudi na risalni površini 
in jih shranimo skupaj z omrežnim diagramov. 
 
Skozi naslednje naloge bomo kreirali novo poročilo in ga prikazali kot obliko programa Visio 
v omrežnem diagramu. 
 

1. Odprite datoteko Omrežje. 
2. Označite eno izmed oblik v omrežnem diagramu, nato držite tipko shift in označite še 

vse ostale oblike, razen Ethernet.  
V meniju Pregled, izberite Poročila oblik, da se odre pogovorno okno. 

3. V pogovornem oknu kliknite Novo, da zaženete čarovnika za kreiranje poročil ter 
izberite Izbrane oblike. 
 

 
 

4. V naslednjem koraku izberemo polja, ki jih želimo videti v poročilu v obliki stolpcev. 
Izberite: prikazano besedilo, ime matrice, izdelovalec, ime omrežja, opis izdelka, 
serijska številka, uporabnik. 

5. V naslednjem koraku nas vpraša za naslov poročila. Vtipkajte Poročilo omrežja in 
kliknite naprej.  
 
 
 
 
 

V tem koraku lahko določimo tudi delne vsote, vrstni red 
stolpcev, razvrstitev naraščajoče/padajoče in obliko zapisa.  
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6. V Ime vtipkajte ime poročila: Poročilo omrežja, v Opis pa: Vsebuje vso omrežno 

opremo. Shranite v to risbo ter kliknite dokončaj. 
7. V pogovornem oknu poročila označite pravkar ustvarjeno poročilo in ga zaženite kot 

obliko programa Visio.  
 

 
 
 

8. Dokument zaprite in ne shranite sprememb. 
 
 
Ključne točke poglavja: 

 S programom Visio lahko torej zapletene omrežne povezave ponazorimo zelo 
enostavno. Oprema, ki jo potrebujemo, je že v naprej pripravljena v šablonah, iz katerih 
elemente potem samo povlečemo na risalno površino.  

 Za elemente omrežne povezave lahko dodajamo tudi podatke o njihovi kapaciteti, 
proizvajalcu, serijski številki, uporabniku itn. Podatke lahko vidimo v pogovornem 
oknu Lastnosti oblik, ki ga prikličemo s priročnim menijem posamezne oblike.  

 Polja za dodajanje podatkov so že predpripravljena, lahko pa dodamo tudi novo polje. 
To naredimo tako, da v pogovornem oknu Lastnosti oblik iz priročnega menija izberemo 
Določi lastnosti oblike in kliknemo novo. 

 Izdelamo lahko tudi poročila. Na zavihku Pregled gremo na Poročila oblik in s pomočjo 
čarovnika pripravimo potrebne podatke za poročilo. 
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11 VISIO 2010 V POVEZAVI S PRIPOMOČKOM SHAREPOINT 2010 
 
Visio 2010 vsebuje povsem novo predlogo, in sicer Microsoft SharePointov potek dela (angl. 
SharePoint Workflow), s katero lahko enostavno oblikujete potek dela v Visiu ter ga nato 
izvozite v Sharepoint ali v Visual Studio. Prav tako pa lahko po drugi strani potek dela v 
Sharepointu izvozite v Visio za boljšo vizualizacijo in dokumentacijo dela.  
 

 
 

Slika 2: Izvoz SharePointovega poteka dela iz Visia 2010 v SharePoint Designer 2010 

Povezljivost Visia s SharePoint Designerjem omogoča verzija Visio Premium 2010, ki 
poslovnim analitikom in analitikom poslovnih procesov nudi kar največ možnosti dela v obeh 
orodjih.  
Ko v predlogah izberemo Microsoft SharePointov potek dela, se nam odre Visiova risba z 
naslednjimi šablonami: dejanja, pogoji in prekinitve SharePointovega poteka dela, v katerih 
najdemo potrebne elemente. SharePointov potek dela ustvarimo podobno kot osnovni diagram 
poteka, in sicer vsebuje element začetka in konca, vmes pa si po določenem zaporedju sledijo 
elementi odločitev in zadolžitev.  
 

 
Slika 3: Izvoz SharePointovega poteka dela iz SharePoint Designerja 2010 v Visio 2010 ali v Visio Services 

Delo s SharePointovim potekom dela je enako enostavno kakor za vse ostale predloge, tudi 
tukaj delo poteka na principu povleci-spusti, torej je potrebno le nekaj osnovnega znanja o 
pripomočku Visio. Dokončano risbo lahko shranimo kot Visiovo datoteko (.vsd) ali pa kot 
izvoz za Visio Workflow Interchange (.vwi). Da pa risbo iz Visia uspešno izvozimo v 
SharePoint Designer, mora biti potek dela pravilno sestavljen in povezan, kar preverimo z 
ukazom Preveri diagram, ki ga najdemo na zavihku Proces. V primeru, da so v diagramu 
napake, nas bo Visio na to opozoril in jih označil, tako da jih lahko hitro popravimo.  
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Da izvozimo risbo, kliknemo na gumb Izvozi na zavihku Proces, v SharePoint Designerju pa 
na zavihku Flowchart izberemo Import from Visio. 
 

 
 
 

1. Zaženite Visio. V kategorijah predlog izberite predlogo Diagram poteka in nato 
Microsoft SharePointov potek dela. 

2. Narisali bomo proces odločitve o novi zaposlitvi, in sicer moramo najprej na risalno 
površino postaviti element začetka, ki ga najdemo v šabloni Prekinitve SharePointovega 
poteka dela, ga primemo in povlečemo na risalno površino. 

3. Zatem dodamo element odločitve, in sicer v šabloni Pogoji SharePointovega poteka dela 
najdemo element Primerjaj vir podatkov, ki ga povlečemo na risalno površino in 
dodamo tekst »Nova zaposlitev?«. 

 

        
 
4. Pod elementom odločitve dodamo Dodeli element zadolžitve, ki ga najdemo v šabloni 

Dejanja SharePointovega poteka dela in vanj vpišemo »Ustvari nov račun za plačo«. 
Oba elementa med sabo povežemo in na konektor dodamo tekst »Da«.  

5. Pod elementom zadolžitve dodamo še enega, v katerega vpišemo »Ustvari nov IT 
račun«. Tudi ta element povežemo z elementom odločitve in na konektor dodamo tekst 
»Da«. 

6. Na desno stran dodamo element prekinitve in ga povežemo z ostalimi elementi. Na 
konektor med elementom odločitve in prekinitvijo dodamo tekst »Ne«. 
 



Uporabniška navodila: Microsoft Visio 2010

 

64 
 
 

 
 

7. Preverite veljavnost diagrama. Pod zavihkom Proces najdemo ukaz Preveri diagram. 
8. Izvozite diagram. Na zavihku Proces kliknemo na gumb Izvozi in diagram shranimo z 

imenom SharePointov_potek_dela kot vmesnik poteka dela v Visiu (.vwi). 
 
 
 

Diagram lahko izvozimo v SharePoint Designer tudi tako, da na 
zavihku Datoteka izberemo Shrani in pošlji in nato Shrani v 
SharePoint. 

 
9. Zaženemo SharePoint Designer in na zavihku Diagram poteka (angl. Flowchart) 

izberemo Uvozi iz Visia (angl. Import from Visio). Slika iz Visia se pojavi v obliki 
teksta, tako da moramo določiti potrebne parametre, da dobimo potek dela v 
SharePointu. 
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12 OPLEMENITENJE KOLEDARJA V VISIO 2010 
 

Microsoft Office pripomočki so med seboj povezljivi in kompatibilni in kot smo do sedaj to že 
pokazali za Excel, Project ter SharePoint Designer, bomo sedaj pokazali še za Outlook. 
 

1. Najprej zaženite Outlook 2010 in v koledarju za mesec junij nastavite poljubne sestanke, 
zabave, dogodke… 

2. Nato zaženite Visio 2010 in v predlogah izberite Načrt ter Koledar. 
3. Na zavihku Koledar izberite Uvozi Otlookove podatke. 

 

 
 

4. Pojavi se čarovnik za uvoz, kjer izberete Nov Visio koledar. 
5. V naslednjem koraku izberete začetni in končni datum, torej v našem primeru 1.6. do 

30.6. 
6. Tip koledarja nastavite na mesec, teden naj se začne s ponedeljkom, vikendi naj bodo 

osenčeni.   
7. V naslednjem koraku lahko še enkrat pregledamo lastnosti, ki smo jih predhodno 

določili za naš novi koledar. V tem koraku pritisnemo še na gumb Dokončaj.  
8. Visio 2010 bo začel uvažati vnose, ki so bili določeni v koledarju. Ko so ti vnosi 

uvoženi, v območju diagrama, na risalni površini, se bo pojavil koledar z vsemi sestanki, 
srečanji, prireditvami itn. 

9. Če vam koledar ni všeč, tako kot je v osnovni obliki, lahko 
uporabite določeno temo. Teme in ozadja najdemo na 
zavihku Načrt. Na enak način kot smo spreminjali izgled 
diagramov, lahko spreminjate tudi koledar in sicer z 
uporabo različnih zavihkov za velikost pisave, tip pisave, 
barve… 

10. Za preverjanje podatkov izberite določen dogodek znotraj 
koledarja in kliknite Konfiguriraj na zavihku Koledar. Ta 
ukaz bo odprl novo pogovorno okno, kjer lahko vidimo 
podrobnosti izbranega dogodka: Zadeva, Mesto, Začetni in 
Končni datum. Ko so vsi podatki konfigurirani, lahko 
kliknemo V redu.  

11. V naslednjem koraku lahko začnete izpolnjevati oblike s 
oblikami iz šablone, ki so določeni za koledar. Samo 
povlecite obliko z leve strani in jo postavite v tistem okviru 
kjer se povezani dogodek nahaja.  

12. Ko smo končali z dodajanjem oblik, lahko to datoteko 
shranimo kot sliko. To naredimo preko zavihku Datoteka, 
Shrani kot, določimo ime datoteke  in izberemo vrsto: 
Portable Network Graphics (*.png).  
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13. Odpre se nam okno Možnosti izhoda za PNG. V tem oknu lahko določimo različne 
možnosti za nastavitev slike, njene velikosti in kakovosti. Preko tega okna lahko 
dodamo tudi barvo ozadja. Ko so nastavitve določene, kliknemo na gumb V redu in 
shranimo koledar kot sliko formata png. 

14. Na koncu odpremo pravkar ustvarjeno sliko in si ogledamo postavitev elementov in 
kakovost oblik. Tako shranjen koledar lahko pošiljamo naprej. 
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PRILOGA: Kratka navodila za posamezno poglavje 
 
3.poglavje: UVOD V VISIO 2010 
 
Ustvarjanje diagramov iz predlog 

- Datoteka, Novo, Kategorije predlog 
- Iz kategorije predlog izberemo eno kategorijo, in z dvojnim klikom izberemo eno 

predlogo. 
 
Za prikaz oblik iz šablone v oknu Oblik 

- Kliknite na ime šablona 
 
Za dodajanje oblike iz šablone na risalni površini 

- Primemo obliko z levim miškinim gumbom, in jo prestavimo na želeno mesto 
 
Če želite prikazati priročni meni oblike 

- Desni klik na obliko 
 
Če želite povečati ali pomanjšati risalno površino 

- V statusni vrstici, spodaj desno najdemo znak + (povečaj) in – (pomanjšaj). 
- Za enako funkcijo lahko uporabimo bližnjico na tipkovnici Shift+Ctrl+levi klik 

(povečaj) ali Shift+Ctrl+desni klik (pomanjšaj). 
 
Če želite vstaviti novo stran v datoteki 

- Z desno tipko na miški kliknite na jeziček, ki se nahaja na dnu strani, in nato izberite 
Vstavi 

- V pogovornem oknu Priprava strani, kliknite v redu. 
 
Za spreminjanje velikosti risalne površine  

- Izberite kartico Načrt in potem Zaganjalnik pogovornega okna v skupini Priprava strani. 
 

 
Če želite preimenovati stran 

- Dvokliknite jeziček strani, ki ga želite preimenovati, ali pa kliknite na jeziček z desno 
tipko na miški, in nato izberite Preimenuj 

- Vnesite novo ime strani. S tem boste zamenjali staro. 
 
Če želite vklopiti podokno opravil 

- Ogled, Podokna opravil, izberite želeno podokno 
 
Če želite vklopiti predogled tiskanja, preden nekaj natisnete 

- Datoteka, Natisni, Predogled tiskanja 
 
Če želite nekaj natisniti 

- Datoteka, Natisni, Natisni 
 
Če želite prvič shraniti risbo 

- Datoteka, Shrani ali gumb Shrani v Vrstici za hitri dostop 
- V polju ime datoteke vnesite želeno ime 
- Kliknite Shrani 
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Če želite vnesti lastnosti risbe 
- Datoteka, Informacije, v desne razdelku okna najdemo Lastnosti 
- Če kliknemo na gumb Lastnosti lahko prikažemo tudi Dodatne lastnosti 

 
Če želite risbo shraniti kot sliko, ki jo lahko uporabljate na Internetu 

- Datoteka, Shrani 
- V pogovornem oknu Shrani kot, izberite vrsto datoteke Datoteka JPEG za izmenjavo 

(*.jpg) 
 
Če želite odpreti že shranjeno datoteko, ki je bila ustvarjena v programu Visio 

- Datoteka, Odpri, poiščemo datoteko in potem kliknemo Odpri.  
 
Če želite prikazati ali skriti ravnila 

- Ogled, Ravnilo 
 
Če želite prikazati ali skriti mrežo 

- Ogled, Mreža 
 
Če želite prikazati okno Panoramsko premikanje in povečava 

- Ogled, Podokna opravil, Panoramsko premikanje in povečava 
 
Za odpiranje določene šablone 

- V oknu Oblike kliknite na Več oblik in iz dodatnega menija prikažite skupine šablonov. 
Izberite tisto, ki jo potrebujete za svoje delo.  

 
Za prilagajanje različnih aspektov v programu Visio 2010 

- Datoteka, Možnosti 
 
Za prikazovanje vzorčnih diagramov 

- Datoteka, Novo. V skupini Drugi načini za uvod najdete ukaz Vzorčni diagrami 
 
Če želite vklopiti možnost za pomoč v Visio 2010 

- Datoteka, Pomoč.  
 
Če želite poiskati informacije na online spletni strani Microsoft-a 

- Datoteka, Pomoč, Stik z nami. 
 
Za označevanje določene oblike 

- Kliknite z levim miškinim gumbom na to obliko. 
 
Za dodajanje besedila znotraj oblike 

- Označite obliko in nato začnite tipkati. 
 
Če želite zapustiti urejevalni način 

- Kliknite nekje na praznem prostoru na risalni površini ali pritisnite tipko ESC na 
tipkovnici. 

 
Za spreminjanje velikosti pisave 

- Najprej označite obliko, kjer se besedilo nahaja 
- Na zavihku Osnovno, skupina Pisava, kliknite Velikost pisave 
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Če želite shraniti spremembe, ki ste jih naredili na risalni površini 
- Kliknite na gumb Shrani v vrstici za hitri dostop ali 
- Uporabite ukaz: zavihek Datoteka, Shrani 
- Lahko uporabite tudi kombinacijo tipk Ctrl+S 

 
Če želite spremeniti velikost oblike 

- Označite obliko in nato povlecite en rob oblike 
 
Za premikanje oblike 

- Označimo obliko in jo premaknemo s pomočjo levega miškinega gumba 
 
Za označevanje več oblik hkrati 

- Držite tipko Shift na tipkovnici in označujete oblike 
 
Za kopiranje oblike in položaj oblike hkrati 

- Medtem ko premikate obliko držite tipko Ctrl 
- Najprej spustite miškin gumb in nato še tipko Ctrl 

 
Če želite spremeniti barvo oblike znotraj skupine 

- Najprej označite skupino in nato še obliko znotraj te skupine 
- Zavihek Osnovno, skupina Oblika, izberemo Polnilo in nato barvo 

 
Če želite vstaviti slike v diagramu, ki so bile ustvarjene v različnih programih 

- Vstavljanje, Slika 
- Poiščemo sliko, ki jo želimo vstaviti in nato kliknemo Odpri 

 
Za spreminjanje lastnosti slike 

- Pojavi se nam dodatni zavihek na traku- Orodja za slike 
 
Za vstavljanje slikovnega izrezka 

- Vstavljanje, Slikovni izrezki (na desni strani se nam pojavi dodatno podokno) 
- V polju Išči vpišemo ključno besedo in nato gumb Pojdi 
- Kliknemo na izbrani izrezek 

 
Za spreminjanje barve polnila določeni obliki 

- Označite obliko 
- Osnovno, Oblika, Polnilo 
- Izberemo barvo 

 
Za spreminjanje debeline obrobe obliki 

- Označite obliko 
- Osnovno, Oblika, Črtni 
- Debelina, izberemo želeno debelino obrobi 

 
Če želite kopirati oblikovanje ene oblike na drugo 

- Označite obliko z oblikovanjem, ki ga želite kopirati 
- Osnovno, Preslikovalnik oblik 
- Kliknite na obliko na katero želite kopirati oblikovanje 
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Če želite kopirati oblikovanje ene oblike na več različnih 
- Označite obliko z oblikovanjem, ki ga želite kopirati 
- Zavihek Osnovno in z dvoklikom izberite Preslikovalnik oblik 
- Kliknite na vsako obliko na katero želite prekopirati oblikovanje 
- Na koncu pritisnite na tipko Esc na tipkovnici 

 
Za dodajanje obrob in naslov diagramu 

- Zavihek Načrt, gumb Obrobe in naslovi 
- Izberemo želeno obrobo in naslov diagramu, ki je viden na drugi strani 

 
Za dodajanje različnih ozadij na risalni površini 

- Zavihek Načrt, gumb Ozadja 
- Izberemo želeno ozadje 

 
Za prikazovanje različnih tem 

- Zavihek Načrt, skupina Teme 
 
Če želite dovoliti ali prepovedati temo za določeno obliko 

- Desni klik na obliko, izberemo ukaz Oblika, Dovoli temo (ali Oblika, Odstrani temo) 
 
Če želite uporabiti barvno temo za risalno površino 

- Načrt, Teme, gumb Barve in izberemo barvno temo 
 
Za prikazovanje različnih učinkov, ki se uporabljajo znotraj določene teme 

- Načrt, Teme, gumb Učinki in izberemo želeni učinek 
 
Če želite barvno temo ali učinek uporabiti na vseh straneh v datoteki 

- Uporabite desni klik na izbrano temo 
- Nato obkljukajte možnost Uporabi na vseh straneh 

 
Za ustvarjanje nove teme z učinki 

- Na dnu okna Učinki, na zavihku Načrt, kliknite ukaz Ustvari novi učinek teme 
 
Za ustvarjanje nove barvne teme 

- Na dnu okna Barve, na zavihku Načrt, kliknite ukaz Ustvari nove barve teme 
 
 
4.poglavje: POVEZOVANJE OBLIK 
 
Če želite avtomatsko povezati oblike tako, da povlečete obliko na risalni površini 

- Povlecite obliko na drugo obliko na risalni površini. Ko se pojavijo modre puščice okrog 
oblike, spustite obliko na eno od puščic. 

 
Če želite avtomatsko povezati oblike s klikom na obliko v šabloni 

- Kliknite obliko znotraj šablone, in nato postavite kazalec na obliko, ki se nahaja na 
risalni površini 

- Ko se pojavijo modre puščice okrog oblike, kliknite na eno od njih. 
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Za povezovanje oblik tako, da jih povlečete na risalni površini in uporabite orodje 
Povezovalnik 

- Kliknite na orodje Povezovalnik, na zavihku Osnovno in nato povlecite določeno obliko 
na risalni površini. Vsaka nova oblika je povezana z izbrano obliko na risalni površini.  
 

Za povezovanje oblik, ki so že na risalni površini s pomočjo orodja Povezovalnik 
- Postavite miškin kazalec nad obliko na risalni površini. Nato povlecite do druge oblike 

zato, da narišete povezovalnik med obema oblikama.   
 
Za dodajanje besedila povezovalniku 

- Označite povezovalnik in začnite tipkati 
 

Za vstavljanje oblike med dvema oblikama, ki sta že povezani v diagram poteka 
- Povlecite novo obliko med dvema oblikama, ki sta že povezani 

 
Če želite izbrisati besedilo iz povezovalnika 

- Označite povezovalnik, pritisnite tipko F2 za odpiranje polja z besedilom in nato, 
pritisnite tipko Delete na tipkovnici zato da izbrišete besedilo.  

 
Če želite izbrisati povezovalnika 

- Označite povezovalnika in pritisnite tipko Delete 
 
Za ustvarjanje povezave od točke do točke 

- S pomočjo orodja Povezovalnik, kliknite na eno točko na prvi obliki, in ko se pojavi 
rdeča obroba okrog točke, povlecite do točke na drugi obliki.  

 
Če želite premakniti del povezovalnika 

- Postavite kazalec na srednjo vrednost povezovalnika in povlecite srednjo točko.  
  
 
5. poglavje: PROJEKTNO NAČRTOVANJE S PROGRAMOM VISIO 
 
Ustvarjanje časovne premice 

- Datoteka, Novo, Časovna premica 
- Element časovne premice potegnemo iz šablone na risalno površino. 
- V pogovornem oknu Konfiguriraj časovno premico nastavimo obdobje, merilo in 

časovno obliko.  
- Iz šablone potegnemo na časovno premico elemente mejnikov in intervalov.  
- Časovni premici dodamo končno puščico z desnim klikom na njo in izberemo Pokaži 

puščico zaključka. 
 
Dodajanje intervalov in mejnikov na časovno premico 

- Intervale potegnemo iz šablone.  
- V pogovornem oknu Konfiguriraj interval določimo začetni, končni datum ter opis. 
- Tudi mejnike povlečemo iz šablone.  
- V pogovornem oknu Konfiguriraj mejnik določimo datum ter opis. 

 
 
Spreminjanje oblike mejnika 
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- Desni klik na mejnik in izberemo Nastavi vrsto mejnika. 
- V priročnem meniju lahko prikličemo tudi ukaz Konfiguriraj mejnik. 
- Opis mejnika lahko hitro spremenimo, če ga označimo in pritisnemo tipko F2. 

 
Dodajanja razširjene časovne premice 

- Razširjeno premico potegnemo iz šablone. 
- V pogovornem oknu Konfiguriraj časovno premico določimo časovno obdobje, merilo 

ter obliko časa. 
 
Procentualni prikaz dokončanja faz, ki so prikazani na časovni premici 

- Z desnim klikom na element intervala izberemo Nastavi odstotke dokončanega, kjer v 
pogovornem oknu vpišemo le številko brez znaka za odstotek. 

- S ponovnim desnim klikom nato izberemo še Pokaži odstotke dokončanega. 
 
Izvoz časovne premice 

- Na zavihku Časovna premica izberemo Izvoz podatkov in jo s pomočjo čarovnika 
izvozimo. 

 
Uvoz časovne premice za Ganttov grafikon 

- V kategorijah predlog izberemo Ganttov grafikon, pogovorno okno, ki se prikaže, 
zapremo. 

- Na zavihku Ganttov grafikon izberemo Uvozi podatke, kjer sledimo navodilom 
čarovnika. 

 
Kreiranje Ganttovega grafikona 

- V kategorijah predlog izberemo Ganttov grafikon.  
- V pogovornem oknu izpolnimo polja za število opravil, časovne enote, trajanje in obseg 

časovnega merila.  
- Dodamo imena posameznih opravil, začetne in končne datume.  

 
Povezovanje opravil v Ganttovem grafikonu 

- Izberemo dve ali več opravil in na zavihku Ganttov grafikon izberemo ukaz Poveži.  
-  

Dodajanje stolpcev in opravil v Ganttov grafikon 
- Z desnim klikom na stolpec v Ganttovem grafikonu izberemo Vstavi stolpec.  
- Z desnim klikom na vrstico v Ganttovem grafikonu izberemo Novo opravilo. 

 
Spreminjanje opravil v mejnike 

- Izberemo celico, ki ima podatek o trajanju za konkretno opravilo in vpišemo 0. 
 
Spreminjanje tipa mejnikov 

- Na zavihku Ganttov grafikon izberemo Možnosti grafikona in pod zavihkom oblika 
spremenimo tip.  
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6. poglavje: USTVARJANJE ORGANIZACIJSKIH SHEM 
 
Ustvarjanje organizacijskih shem iz že obstoječih podatkov 

- V predpripravljenih predlogah izberemo predlogo Poslovno in nato Čarovnik za 
organigram. 

- Sledimo navodilom čarovnika.  
 
Kreiranje organizacijskih shem 

- V predpripravljenih predlogah izberemo predlogo Poslovno in nato Organigram. 
- Iz šablone potegnemo na risalno površino element za izvršilni organ in dodamo tekst 

(ime in naziv). 
- Iz šablone potegnemo še element za managerja na element, ki smo ga dodali v prejšnjem 

koraku. Tudi temu elementu dodamo tekst (ime in naziv managerja). Enako naredimo 
še za ostale managerje. 

- Nato dodamo na risalno površino še element za delovno mesto; potegnemo ga na 
element za managerja in dodamo tekst. Enako naredimo za ostale zaposlene.  

- Oblike povežemo med sabo tako, da jih spuščamo na vrh nadrejene oblike. Na ta način 
ustvarjamo hierarhično povezanost organizacijske sheme. 

 
Dodajanje in spreminjanje podatkov določene oblike 

- Označimo obliko, za katero želimo prikazati podatke in iz priročnega menija izberemo 
Podatki ter Lastnosti oblike. 

- Podatke, ki jih želimo dodati oz. spremeniti, enostavno vpišemo v ustrezno polje. 
 
Spreminjanje informacij, ki so vidne v organigramu 

- Na zavihku Organigram izberemo Prikaži možnosti. 
- Gremo na zavihek Polja in tam izberemo, za katere informacije želimo, da so prikazane. 
- Obliko informacij spremenimo na zavihku Besedilo. 

 
Ustvarjanje sinhroniziranih kopij 

- Z desnim klikom na element za managerja izberemo ukaz Ustvari sinhronizirano kopijo. 
- Izberemo stran, na katero želimo prenesti obliko. 

 
Ustvarjanje hiperpovezav  

- Označimo obliko, na kateri smo v prejšnjem koraku naredili sinhronizirano kopijo in na 
zavihku Vstavljanje izberemo Hiperpovezava. 

- V polju za podnaslov kliknemo prebrskaj in izberemo stran 2. V polje za opis dodamo 
nek tekst. 

- Preverimo, če povezava dela. Možna sta dva načina: tipka ctrl+klik z miško ali pa iz 
priročnega menija kliknemo na naslov strani (tekst, ki smo ga dodali v polje za opis). 

 
 
7. poglavje: USTVARJANJE VRTILNIH DIAGRAMOV 
 
Kreiranje vrtilnega diagrama 

- V predlogi Poslovno izberemo Vrtilni diagram in preko čarovnika uvozimo podatke iz 
možnih virov.  

- Na levi strani se nahajajo kategorije podatkov, ki jih lahko prikažemo enostavno s 
klikom na njih. 

- Ukaze za poravnavo najdemo na zavihku Vrtilni diagram. 
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Dodajanje grafičnih elementov 
- Grafične elemente lahko dodamo  z desnim klikom na obliko, izberemo Podatki in nato 

Urejanje grafičnega elementa s podatki.  
- Če imamo na risalni površini podatkov preveč, jih lahko strnemo z ukazom Strni, ki ga 

najdemo na zavihku Vrtilni diagram. 
 
Dodajanje legende 

- Na zavihku Podatki izberemo ukaz Vstavi legendo. 
 
 
8. poglavje: »BRAINSTORMING« Z VISIO 2010 
 
»Brainstorming« 

- V predlogah izberemo Poslovno in nato Diagram zbiranja zamisli. 
 
Dodajanje elementov za zbiranje zamisli na risalno površino 

- Najprej dodamo obliko za glavno temo, jo povlečemo iz šablone, in nato še ostale teme. 
- Slog diagrama izberemo na zavihku Zbiranje zamisli in Upravljaj. 

 
 
9. poglavje: RAZPOREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV 
 
Kreiranje pisarniške postavitve 

- Iz predpripravljenih predlog izberemo Zemljevidi in tlorisi in nato Pisarniška 
postavitev. 

- Iz šablone potegnemo na risalno površino najprej element za sobo ali steno. Nato 
dodamo na enak način še elemente vrata, okna ter pohištvo. 

 
Spreminjanje merila risbe 

- Na zavihku Načrt izberemo Velikost in nato Več velikosti strani. 
 
Kreiranje sten 

- Iz šablone potegnemo na risalno površino element prostora.  
- Iz priročnega menija izberemo nato ukaz Pretvori v stene. Enako lahko storimo preko 

zavihka Načrt, Pretvori v zidove. 
 
Spreminjanje velikosti in orientiranosti vrat 

- Vrata dodamo iz šablone in jih spustimo na elementu prostora tam, kjer želimo, da so. 
- Iz priročnega menija na vratih izberemo Lastnosti ter tam spremenimo njihovo velikost. 
- V priročnem meniju najdemo prav tako ukaz za spremembo orientiranosti, in sicer: 

Obrni odpiranje levo/desno in Obrni odpiranje navznoter/navzven. 
Dodeljevanje plasti oblikam 

- Označimo želeno obliko in nato na zavihku Osnovno izberemo Plasti ter Dodeli plasti. 
- Na tem mestu lahko dodamo tudi novo plast. 

 
 
Zaklepanje plasti 

- Na zavihku Osnovno izberemo Plasti in nato Lastnosti plasti.  
- V stolpcu zakleni dodamo kljukico tisti plasti, ki jo želimo zakleniti.  
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- Na istem mestu lahko oblike na določeni plasti tudi skrijemo, če odstranimo kljukico v 
stolpcu Viden. 

- Prav tako pa lahko spreminjamo barvo oblik, če v stolpcu Barva dodamo kljukico in 
nato izberemo želeno barvo. 

 
 
10. poglavje: USTVARJANJE OMREŽNIH DIAGRAMOV 
 
Kreiranje omrežnih diagramov 

- V predpripravljenih predlogah izberemo predlogo Omrežje in nato Osnovni omrežni 
diagram.  

- Iz šablone potegnemo na risalno površino element za Ethernet, računalnik, tiskalnik ter 
ostale potrebne oblike.  

- Kontrolne točke na Ethernet obliki potegnemo do posameznih oblik, da jih povežemo 
med seboj. 

   
Dodajanje in spreminjanje podatkov o obliki 

- Označimo obliko, za katero želimo videti podatke in v priročnem meniju izberemo 
Podatki, Lastnosti oblike. 

- Novo lastnost oblike dodamo preko priročnega menija, kjer izberemo Podatki, Določi 
lastnosti oblike in Novo. 

 
Ustvarjanje poročila 

- Na zavihku Pregled izberemo Poročila oblik.  
- V seznamu poročil izberemo poročilo, ki ga želimo prikazati ter kliknemo Zaženi. 
- Če želimo ustvariti novo poročilo, kliknemo na gumb Novo, kjer nas do končnega 

poročila vodi Čarovnik za definicijo poročil.  
 
 
11. poglavje: VISIO 2010 V POVEZAVI S PRIPOMOČKOM SHAREPOINT DESIGNER 
2010 
 
Ustvarjanje SharePointovega poteka dela 

- Izberemo predlogo Diagram poteka in nato Microsoft SharePointov potek dela.  
- Na risalno površino najprej povlečemo element začetka nato elemente odločitve in 

zadolžitve in zaključimo z elementom prekinitve. 
 
Veljavnost diagrama 

- Da lahko diagram izvozimo v SharePoint Designer mora le-ta biti veljaven, kar lahko 
preverimo z ukazom Preveri diagram na zavihku Proces. Tudi če tega ne storimo, Visio 
preveri veljavnost sam, preden ga izvozimo. 

 
12. poglavje: OPLEMENITENJE KOLEDARJA V VISIO 2010 
 
Uvoz Outlookovih podatkov 

- V Programu Visio 2010 izberemo kategorijo predlog Načrt in potem Koledar. 
- Na zavihku Koledar izberemo Uvozi Outlookove podatke. 
- V čarovniku, ki se nam pojavi, izberemo Nov Visio koledar, določimo Začetni in 

Končni datum, tip koledarja in na koncu izberemo Dokončaj.  
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- Visio 2010 bo uvozil vnose, ki so bili določeni v koledarja in koledar se bo pojavil na 
risalni površini. 

 
Oblikovanje koledarja 

- Teme in ozadja najdemo na zavihku Načrt. 
- S pomočjo zavihka Osnovno, spreminjamo velikost pisave, barva pisave… 
- Za oblikovanje koledarja lahko uporabljamo enake ukaze kot za oblikovanje diagramov. 
- Podatke znotraj koledarja preverjamo preko ukaza Konfiguriraj, ki ga najdemo na 

zavihku Koledar. 
- Preko različnih oblik, ki jih najdemo v Oknu oblik, lahko izpolnjujemo dogodke znotraj 

koledarja. To naredimo tako, da povlečemo obliko z leve strani in jo postavimo v tistem 
okviru kjer se povezani dogodek nahaja.  

 
Shranjevanje koledarjev 

- Uvožene koledarje shranjujemo na enak način kot na novo ustvarjene diagrame. 
Izberemo zavihek Datoteka, Shrani kot in v pogovornem oknu določimo ime in vrsto 
datoteke. Lahko uporabimo tudi kombinacijo tipk Ctrl+S. 

 


