
Uživatelské
prostředí
a funkce

Visio
Standard 2021

Visio
Professional 2021

Přirozenější práce pomocí
dotykového ovládání na dotykových
zařízeních.

Kreslení a komentování na
dotykových zařízeních pomocí prstu
nebo pera.

Místní ukládání diagramů ve formátu
PNG nebo JPEG s možnostmi
přizpůsobení rozlišení, barvy pozadí,
průhlednosti a velikosti.

Přidávání hypertextových odkazů k
obrazcům umožňujících
přesměrování na externí weby,
e-mailové adresy, soubory uložené
online nebo stránky v rámci stejného
souboru.

Zcela věrné zobrazení obrazců
online s intuitivními funkcemi
posouvání, přiblížení/oddálení.

Procházení příkazů pomocí integrace
funkce Řekněte mi.
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Prostředí podobné Office s podporou
vysokého rozlišení DPI a tmavých
motivů.

Import souborů DWG včetně
rozšířené podpory formátů souborů.

Úpravy obrazců pomocí ovládacích
bodů a vytváření moderních
diagramů pomocí snadno
použitelných motivů.

Úpravy obrazců pomocí ovládacích
bodů a vytváření moderních
diagramů pomocí snadno
použitelných motivů.

Použití možností efektů obrazců,
jako jsou stíny, zkosené hrany a záře.

Přístupnost,
zabezpečení
a dodržování
předpisů Visio

Standard 2021
Visio
Professional 2021

Podpora přístupnosti pomocí
Předčítání, Kontroly přístupnosti a
podpory vysokého kontrastu.

Zachování kompatibility s Windows
10.
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Zabezpečení diagramů pomocí
technologie IRM (Správa
přístupových práv k informacím).

Podpora dodržování předpisů a
Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR).

Otevírání souborů vytvořených ve
Visiu 2000 a novějších verzích se
zpětnou kompatibilitou.

Dočasná instalace Visia na osobním
počítači s Windows 7, Windows 8
nebo Windows 10.

Jednoduché úvodní prostředí
Začínáme a výkonné vyhledávání.

Možnost výběru z celé řady
diagramů pro začátečníky a rychlé
seznámení se s aplikací pomocí
kontextových tipů a rad.

Používání známých funkcí
formátování, jako je automatické
zarovnání a rozmístění a inteligentní
vodítka.

Přidávání obrazců s informačními
panely, vkládání a odstraňování
obrazců s opravou propojení a
změny obrazců. Se zachováním
rozložení diagramu a metadat
obrazců.

Popisování vizuálních relací mezi
prvky v diagramu pomocí výkonné
tabulky Shape Sheet.

Vytvoření sestavy dat obrazců s
výpisem textů nebo dat
přidružených k obrazcům.
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Vytvoření kolekce obrazců a jejich
rychlé použití v dokumentu pomocí
vzorníku dokumentu.

Ověření strukturovaných diagramů
podle předdefinovaných pravidel a
oprava zjištěných problémů.

Šablony a
obrazce

Visio
Standard 2021

Visio
Professional 2021

Použití šablon základních vývojových
diagramů, vývojových diagramů
křížového procesu (nebo diagramů
plaveckých drah) a blokových
diagramů  k vytváření působivých
příběhů.

Vizualizace organizační struktury
pomocí šablon a ukázek
organizačních diagramů.

Brainstorming a vizuální uspořádání
nápadů pomocí logických map.

Přehledné zobrazení kancelářských
prostor, obytné oblasti nebo trasy
veřejné dopravy pomocí šablon
uspořádání kanceláře a směrových
map.

Komunikace projektových plánů,
úkolů a pokroku pomocí diagramů s
časovou osou, Ganttových diagramů
a diagramů PERT.
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Rozkreslení propojenosti zařízení a
sítí s využitím nejrůznějších
základních síťových šablon, obrazců
a konektorových nástrojů

Přístup k více než 250 000 obrazců
v ekosystému online obsahu pro
Visio

Vizuální seskupování obrazců Visia
pomocí kontejnerů a provádění
operací s těmito skupinami

Přidávání popisků s informativními
texty k obrazcům

Vizualizace vašich systémů a
softwaru pomocí bohatého úložiště
obsahu IT včetně diagramů ERD
(Entity Relationship Diagrams) a
diagramů UML.

Grafické znázornění obchodních
procesů pomocí bohaté sady obsahu
BPMN (Business Process Model and
Notation).

Rychlé vytváření vysoce věrných
modelů a prototypů webů pomocí
drátového modelu webu

Oživení návrhů architektury pomocí
bohaté knihovny šablon a ukázek
plánů prostorového uspořádání

Vytváření přesných a podrobných
obchodních diagramů pomocí šablon
diagramů ITIL (IT Infrastructure
Library), kontingenčních diagramů,
diagramů Six Sigma a map
hodnotového toku.
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Modelování chování systémů a
funkcí procesu pomocí jazyka SDL
(Specification and Description
Language) a modelování IDEF0
(Integration Definition for Process
Modeling).

Vytváření podrobných inženýrských
diagramů pomocí šablon základních
elektrických diagramů a diagramů
potrubního vedení a přístrojového
vybavení

Vytváření jasných a profesionálních
plánů návrhu pomocí šablon plánů
topení, ventilace a klimatizace a
situačního plánu průmyslového
podniku

Zjednodušení procesu návrhu
systémů pomocí podrobných
síťových diagramů, diagramů LDAP
(Lightweight Directory Access
Protocol) a diagramů regálů.

Návrh pracovního postupu
SharePointu ve Visiu nebo import
pracovního postupu z SharePoint
Designeru pro Visio k vygenerování
diagramu. 1

Spolupráce
a sdílení

Visio
Standard 2021

Visio
Professional 2021

Přidávání popisků s informativními
texty k obrazcům.
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Ukládání diagramů na OneDrivu pro
firmy nebo SharePointu a sdílení a
prohlížení diagramů prakticky
odkudkoli online. 2

Komentování diagramů a obrazců.

Možnost zjistit pomocí
jednoduchého indikátoru
přítomnosti u souborů uložených v
cloudu, ve které části plátna pracují
spoluautoři.

Společné úpravy diagramů dvěma
nebo více lidmi současně. 3

Připojení
diagramů k
datům

Visio
Standard 2021

Visio
Professional 2021

Zobrazení diagramů připojených k
datům v reálném čase.

Vytvoření modelu databáze z
existující databáze.

Vytváření organizačních diagramů ze
zdrojů dat, jako je Excel, Exchange
nebo Azure Active Directory. 4
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Propojení obrazců v diagramu s daty
z více zdrojů včetně Excelu,
sharepointových seznamů a SQL
Serveru. 4

Automatická aktualizace dat podle
definovaného plánu nebo ručně.

Vizualizace dat s použitím bohaté
sady datových symbolů, ikon a
barev.

Podpora
standardů

Visio
Standard 2021

Visio
Professional 2021

Vizualizace dat s použitím bohaté
sady datových symbolů, ikon a
barev.

Ověřování diagramů pomocí
integrovaných a rozšiřitelných
obchodních pravidel.

1 Vyžaduje komerční nebo samostatné předplatné Office 365 pro SharePoint.
2 Vyžaduje komerční nebo samostatné předplatné Office 365 pro OneDrive pro firmy nebo SharePoint.
3 Všichni editoři musí používat desktopovou aplikaci Visio Professional a soubor musí být uložen na OneDrivu nebo

na SharePointu.
4  Datové připojení k těmto zdrojům vyžaduje předplatné Office 365 pro Excel, Exchange nebo SharePoint. Exchange
a SharePoint je možné koupit i jako samostatné předplatné. SQL Server a Azure Active Directory se také prodávají
samostatně.
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