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Lühijuhend: andmevalideerimise rakendamine 

Andmete valideerimise abil saate määrata, millist tüüpi andmeid või väärtusi kasutajad 

tohivad lahtrisse sisestada. Näiteks saate andmete valideerimise abil piirata andmete 

sisestamise kindla kuupäevavahemikuga, piiritleda valiku loendi abil või lubada ainult 

positiivsete täisarvude sisestamist.  

Kuidas? 

 

Valige valideeritavad lahtrid ja klõpsake siis menüü Andmed (Data) jaotise 

Andmeriistad (Data Tools) nuppu Andmete valideerimine (Data Valitation)  

 

 

 Probleem: käsk Andmete valideerimine pole saadaval  

Võimalik, et mõni Microsoft Exceli tabel on lingitud mõne SharePointi 

saidiga.     Andmete valideerimist ei saa rakendada mõne SharePointi saidiga lingitud 

Exceli tabelitele. Andmete valideerimise rakendamiseks peate Exceli tabeli lingi 

eemaldama või teisendama Exceli tabeli andmevahemikuks. 

Võimalik, et sisestate parajasti andmeid.     Käsk Andmete valideerimine pole 

andmete lahtrisse sisestamise ajal menüüs Andmed saadaval. Andmete sisestamise 

lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER) või paoklahvi (ESC). 

Tööleht võib olla kaitstud või ühiskasutuses.     Ühiskasutatavas või kaitstud 

töövihikus ei saa andmete valideerimise sätteid muuta. Töövihiku ühiskasutuse 

lõpetamise või kaitse eemaldamise kohta leiate lisateavet jaotise Vt ka linkide kaudu. 

 

Klõpsake dialoogiboksis Andmete valideerimine vahekaarti Sätted ja valige siis 

soovitud andmete valideerimise tüüp. 

Kui soovite näiteks, et kasutajad sisestaksid viiekohalise kontonumbri, valige väljal 

Luba väärtus Teksti pikkus ja väljal Andmed väärtus "võrdub" ning tippige väljale 

Pikkus arv 5. 
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Tehke ühte või mõlemat järgmistest. 

 Lahtri klõpsamisel sisestusteate kuvamiseks klõpsake vahekaarti Sisestusteade, 

märkige ruut Kuva lahtri valimisel sisestusteade (Imput  Message) ja 

sisestage siis soovitud sisestusteatesuvandid. 

 Vastuse määramiseks juhuks, kui kasutaja sisestab lahtrisse lubamatuid 

andmeid, klõpsake vahekaarti Veateade (Error Alert), märkige ruut Kuva 

vigaste andmete sisestamisel veateade (Show terror alert arter invalid  data 

is entered ) ja sisestage siis soovitud teatesuvandid. 

Näpunäide.    Veebisaiti Office.com värskendatakse pidevalt uue spikrisisuga (nt 

õpetusartiklite, videote ja koolituskursustega). Kui spikrivaaturi allservas kuvatakse kiri 

Ühenduseta, ent teil on Interneti-ühendus olemas, klõpsake nuppu Ühenduseta ja seejärel 

käsku Kuva sisu veebisaidilt Office.com. Samuti võite lugeda spikriteemat Exceli spikker ja 

juhised: avaleht veebisaidil Office.com. 

 

http://office.microsoft.com/et-ee/excel-help?redir=0
http://office.microsoft.com/et-ee/excel-help?redir=0

