Разрешаване на макроси в Excel 2003 и по-стари версии
1. От менюто на Excel, натискате TOOLS —> M ACRO —> SECURITY, както е
показано.

Това ще отвори следното съобщение.

2. Избирате нивото на сигурност на 1 от следните възможности: или "Medium"
(средно) (препоръчва се) или "Low" (ниско) (не се препоръчва).
Натискането на бутона до опцията "Medium" означава, че Excel ще Ви пита за разрешение
всеки път, когато даден макрос се опита да стартира. Ако изберете бутона "Low" , Excel ще е
свободен да активира всеки макрос в листовете които отваряте (не се препоръчва).
Ако още не работи, това може да е 1 от странностите на Excel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Изпълнявате горната процедура, записвате и затваряте файла в Excel.
Затваряте всички отворени файлове на Excel.
Отваряте отново Вашия файл
Повтаряте отново горната процедура.
Записвате и затваряте отново.
При следващото отваряне макросите би трябвало да работят нормално.
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Разрешаване на макроси в Excel 2007
1. В Excel натискате Office бутона в горния ляв край на екрана.

"Office бутонът" е шареният в горния ляв ъгъл— цветното лого на Microsoft Office. Натискате го,
за да се отвори менюто от следващата стъпка.
2. Натискате бутона "Excel Options" в долния десен ъгъл.

3. Натискате бутона "Trust Center" вляво. След това долу вдясно, избирате
"Trust Center Settings" както е показано.
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4. В следващия прозорец, избирате "Macro Settings," след това избирате
бутона "Disable all macros with notification."

5.За да затворите прозореца Trust Center, натискате "OK" долу вдясно.
6. Записвате и затваряте всички отворени файлове в Excel.
7. Отваряте отново Вашия файл (съдържащ макроси).

Сега под менюто и лентата с инструменти би трябвало да има съобщение за сигурност
SECURITY WARNING.
8. В лентата на съобщението за сигурност SECURITY W ARNING избирате
бутона "Options".

9. Избирате кръгчето до "Enable this content," (разреши това съдържание),
след това натискате "OK."
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След натискането на "OK" прозорецът затваря и макросите трябва да функционират нормално.
Тъй като в стъпка 4 горе избрахте "Disable all macros with notification" (забрани всички макроси с
известяване), ще трябва да повтаряте стъпки 8 и 9 всеки път, когато отварят файл с макроси
(ако искате те да стартират).
В другия вариант в горната стъпка 4, можете да изберете "Enable all macros." (разреши всички
макроси). Това ще позволи на всякакви макроси да стартират свободно при отваряне. Ако не
сте сигурен в източника на файла, не е препоръчително да избирате тази опция.

Разрешаване на макроси в Excel 2010

В Excel 2010 Microsoft е добавил допълнителен слой на защита над версията Excel 2007, който
«скрива» менютата, от които могат да се разрешат макросите.
При отваряне на файл с разрешени макроси, по подразбиране Excel 2010 ще ги забрани и ще
покаже лентата "Protected View" (защитен изглед) в горната част на екрана:
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1. Отваряте Excel. Натискате бутона FILE над лентата с инструменти. (първия
вляво)

2. В менюто от лявата страна избирате OPTIONS.

3. В прозореца "Excel Options", който се появява, разглеждате лявото меню и
натискате TRUST CENTER.
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4. В дясната част на екрана, натискате бутона TRUST CENTER SETTINGS.
5. Сега ще виждате прозореца TRUST CENTER. В лявото меню избирате
M ACRO SETTINGS.
6. Ще видите 4 опции за настройки "Macro Settings". Избирате "Enable all
macros...."

7. Натискате OK в долната дясна част на прозореца "Trust Center".
8. Натискате OK в долната дясна част на прозореца "Excel Options".
9. Затваряте Excel, и го отваряте отново. Макросите би трябвало да са
разрешени.
Ако обаче е активирано "Protected View", както е по подразбиране, тогава макросите все още
няма да стартират.
По-лесният вариант в този случай е да премахнете "Protected View" (от стъпка 2 - "Protected
View Settings").
Или:
1. Отваряте ексел
2. Отивате на меню File, Office Backstage, натискате Options.
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3.В лявата част, натискате Trust Center.
4.Сега, в дясната част натискате бутона Trust Center Settings.
5. Тук трябва да сте в прозореца на Trust Center.
6. В лявата част натиснете Protected View.
7. Махнете маркировката пред всяка от следните опции:
•
•
•
•

Enable Protected View for files that fail validation
Enable Protected View for files originating from the Internet
Enable Protected View for files located in potentially unsafe locations
Enable Protected View for Outlook attachments

8.Натиснете OK.
По-сложният вариант е описан в долния край на статията в линка (на английски).
http://www.mdmproofing.com/iym/macros/index.html
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