Curso de Microsoft Access 2013
Descrição
Neste curso você vai aprender a guardar seus dados de forma eficiente com tabelas, consultas e
formulários e ainda como definir relação entre tabelas e usar buscas para filtrar dados.
Mostraremos durante o curso como aplicar regras e validação para evitar erros e ainda como criar uma
interface amigável para formulários, e relatórios com todas as informações dos dados registrados nas
suas tabelas ou simplesmente filtradas por suas buscas.

Pré-requisito
Conhecimentos básicos em Informática

Carga horária
18 horas.

A quem se destina
A todos que desejam organizar e gerenciar cadastros de fornecedores, funcionários, produtos, agenda,
etc.

Conteúdo
Etapa 1


Introdução ao Access



Conhecendo as opções de novo projeto



Interface do Access 2013



Tabelas



Criando a tabela de CLIENTES com campos
simples



Relacionamento entre tabelas



Modo Design



Máscara de entrada



Valor Padrão



Regra de validação



Drop box ou lista de dados no formulário



Formatando texto nas tabelas.



Visualização em ordem decrescente



Filtrando informações das tabelas



Pesquisa
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Etapa 2



Editando o formulário



Consultas



Navegando entre dados de um registro e



Consulta no modo design



Usando critérios na pesquisa.



Assistente de Formulário



Pesquisando caracteres e palavras



Criando um formulário do zero

especificas.



Inserindo informações adicionais nos

registros gerais.



Pesquisa



Critérios múltiplos



Comparação

Etapa 4



Parâmetros



Criando um relatório através da tabela



Criando uma busca inteligente.



Alterando estilo do Relatório



Pesquisa com atualização de dados



Filtrando dados por categoria



Criando uma tabela com a pesquisa



Destacando resultados com condicionais



Excluindo dados através de uma pesquisa



Impressão



Consulta com adição de dados



Tabela cruzada

registros.

Etapa 5

Etapa 3




Criando uma macro simples



Adicionando botões de ação com Macro

Criando um formulário a partir de uma
tabela.

Estrutura de ensino








Salas com computadores de última geração.
1 aluno por micro.
Turmas reduzidas com no máximo 10 alunos.
Material de apoio desenvolvido pelos instrutores para apoio às s.
Projetor e lousa branca utilizados para transmitir o conteúdo de forma dinâmica e rápida.
Instrutores altamente qualificados.
Certificado de conclusão ao término do curso desde que tenha 100% de presença.
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