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FORESPØRGSLER
Ved hjælp af forespørgsler kan du trække data ud af dine tabeller, og du kan kombinere data fra

flere tabeller. Vælg på Forespørgselsdesign i Båndet Opret
ling til, hvilke tabeller, du skal bruge i din forespørgsel.

. Du skal nu tage stil-

Tilføj de relevante/nødvendige tabeller. Nu vises forespørgselsdesign vinduet. Nedenfor vist i ”udsnit”.
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Træk de felter, du har brug for, fra de relevante tabeller til gitteret et ad gangen og i den rækkefølge,
du vil have dem. Fx kan du trække Navn og Postnummer fra Tabel1 i ovenstående eksempel, og By
fra Tabel2 (Du kan altid ændre på rækkefølgen via træk og slip med musen). Hvis et felt forekommer i mere end én tabel, og du er i tvivl om, hvor du skal hente feltet fra, kan du som tommelfingerregel gå ud fra, at sådanne felter altid skal hentes fra den tabel, hvor de er fremmednøgler (typisk
mange-siden af relationen).
Du er nu klar til at ”køre” din forespørgsel. Det gøres ved at klikke på knappen Kør i båndet De-

sign.

Nu vises resultatet af forespørgslen.

.I
Skal du tilbage til designvisning, klikkes på knappen øverst til venstre i båndet Startside
designvisning kan du bestemme sorteringsrækkefølge og du kan udvælge elementer fra dine tabeller
ved hjælp af kriterier:
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Vil vise alle de personer i tabellen, hvis efternavn begynder med ”J” og som bor i postnummer
2100, og listen bliver sorteret efter postnummer. Jeg vil ikke gennemgå de forskellige kriteriemuligheder, da der er mange, men læs selv om dem i hjælpen. Ønsker man at give brugeren mulighed
for selv at angive et kriterium i et felt, kan man indtaste noget i stil med dette i kriteriefeltet:
Like "*" & [Indtast hele eller en del af navnet] & "*"
Når forespørgslen køres vises så en dialogboks:

Her kan brugeren så fx indtaste ”ør” (uden anførselstegn), hvilket vil give alle de navne, der indeholder denne bogstavkombination.
Når en forespørgsel er færdig, lukker du, og derefter skal den gemmes på samme måde som tabellerne.
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