
• Własne formaty wyświetlania danych i maski wprowadzania

• Tworzenie kwerend

• Operacje na danych liczbowych, tekstowych oraz datach i wartościach logicznych

• Tworzenie raportów – ręczne i przy użyciu kreatora

Kurs MS Access -  wersja 
rozszerzona 

22 - 23 listopada 2021

Warsztat

 Zgłoś swój udział już dziś!

 530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl



 WARSZTAT

Jako pracownik korporacji uczestniczyłem w wielu tzw. szkoleniach miękkich. Zatem po szkoleniu „Magia 
Wystąpień” nie spodziewałem się niczego nowego. Ale już po pierwszych 5 minutach, wiedziałem, że to nie 
jest zwykłe szkolenie miękkie, Piotr świetnie wciąga w interakcję, angażuje uczestników do naturalnego 
wysiłku. Takie szkolenie może być nawet początkiem do zmiany osobowości.
       Wojciech Brewczyński, Warta S.A.

Warsztat rozwija umiejętności osoby wprowadzonej w narzędzia i specyfikację narzędzia MS Access.

Wydarzenie jest dedykowane dla osób, które miały już do czynienia z  Microsoft Access i chcą poszerzyć 
swoją wiedzę oraz dla osób, które na co dzień pracują z wykorzystaniem arkuszów kalkulacyjnych i chcą 
nauczyć się wydajnych metod programowania.

Adresaci

• Osoby posiadające podstawową wiedzę o bazie danych Access
• Osoby potrafiące korzystać z baz danych i chcą rozwinąć umiejętności projektowania
• Osoby, które chcą nauczyć się tworzyć interfejs bazy danych
• Osoby chcące rozwnięcia swoich umiejętości z zakresu tworzenia baz danych, tabel i raportów

Czas trwania

2 dni

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie wiedzy uczestników na temat projektowania i efektywnego 
wykorzystywania baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem za pomocą MS Access. Uczestnik  
nauczy się jak tworzyć relacje i sprzężenia pomiędzy tabelami by były one użyteczne i można było z nimi 
sprawnie pracować. Po kursie klient, będzie potrafił budować złożone zapytania, projektować 
profesjonalne formularze, konstruować czytelne raporty oraz automatyzować pracę aplikacji.

Ćwiczenia

Wydarzenie zostało przygotowane pod ograniczoną liczbę osób, aby zapewnić warsztatowy charakter 
pracy. Na uczestników czeka wiele ćwiczeń wspomagających łatwiejsze zapoznanie się z tematem.



PROGRAM

Na początku grudnia miałem możliwość wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez BMS. Tematem naszego spotkania 
były „Wystąpienia publiczne” Liczyłem oczywiście, że szkolenie będzie w jakiejś mierze pomocne w moich wystąpieniach, ale…. 
Zasadniczo wiem już na tyle dużo, że wielu nowości nie oczekiwałem. Z niekłamaną radością mogę przyznać, że bardzo się 
pomyliłem. To najbardziej inspirujące i ciekawie spędzone 8 godzin wśród szkoleń w jakich miałem przyjemność uczestniczyć. Jak 
radzić sobie ze stresem, jak mówić aby nas słuchano, jaką postawę przyjąć podczas wystąpienia, mimika, gestykulacja, najnowsze 
trendy w przygotowywaniu prezentacji i wiele innych tematów. Do tego bardzo profesjonalny prowadzący merytoryczny i świetna 
obsługa szkolenia. Po prawie ośmiu godzinach wytężonej pracy w bardzo kameralnej grupie współuczestników, żal było wychodzić. 
Bardzo polecam!
          Mariusz Kłosowski, Gothaer   
     

1. Tworzenie tabel

• Typy kolumn i rodzaje typów liczbowych
• Format wyświetlania a maska wprowadzania
• Własne formaty wyświetlania danych i maski wprowadzania
• Warunki poprawności
• Wartości domyślne
• Relacje między tabelami

2. Tworzenie kwerend

• Kreatory kwerend
• Kwerendy wybierające (SELECT)
• Sortowanie i filtrowanie wyników
• Operacje na danych liczbowych, tekstowych oraz datach i wartościach logicznych
• Łączenie danych z różnych tabel
• Grupowanie

3. Tworzenie formularzy – ręczne i przy pomocy kreatora

• Formularze zwykłe, ciągłe i dzielone
• Podformularze
• Przyciski i nawigacja
• Zbieranie danych mailowo

4. Tworzenie raportów – ręczne i przy użyciu kreatora

• Dostosowywanie wyglądu raportu
• Grupowanie, podsumowywanie
• Drukowanie
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