
tento dokument slouží k interaktivnímu výkladu při hodině



Hromadnou korespondenci můžete použít v případě, že chcete vytvořit sadu
dokumentů, například formulářový dopis posílaný mnoha zákazníkům. Každý
dopis obsahuje stejný druh informací, ale vlastní obsah je jedinečný. Například
v dopisech zákazníkům je v záhlaví uvedena jiná adresa. Jedinečné informace v
každém dopisu pocházejí z položek ve zdroji dat.



Jedná se o dokument, který obsahuje stejný druh informací. Tento dokument
vytvoříme za pomocí standardní práce s textem a práce s grafickými objekty.
Pokud již dokument existuje, otevřeme jej.

V uvedené ukázce postupu řešíme fiktivní rozeslání nabídky vybraným
klientům zásilkového obchodu.

karta Korespondence >> skupina Spustit hromadnou korespondenci >>
ikona Spustit hromadnou korespondenci >> Podrobný průvodce hromadnou
korespondencí



volba cílového dokumentu



volba počátečního dokumentu



Tento dokument obsahuje jedinečné informace pro každý z dopisů, které mají
další obsah stejný. Jedná se například o databázi zákazníků. Pokud máme
tento dokument již vytvořen, použijeme volbu Použít existující seznam a
pomocí odkazu Procházet tento seznam nalistujeme a otevřeme.

V následující ukázce vytvoříme nový zdroj dat tzn. nadefinujeme jeho
strukturu danou poli (sloupci) a do nich vložíme položky.



práce se zdrojem dat
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práce se zdrojem dat
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práce se zdrojem dat



práce se zdrojem dat



vložení a úprava slučovacích polí
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vložení a úprava slučovacích polí

Pokud požadujeme slučovací pole pod sebou, 
použijeme při editaci například klávesu Enter.



definice dotazu (filtrování)

způsoby filtrování



Výsledný dokument formulářových dopisů nemusí být určen všem adresátům,
ale pouze některým.

V následující ukázce nastavíme filtr pouze pro ženy z České republiky, které
nebydlí v Praze.



definice dotazu (filtrování)
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dokončení hromadné korespondence

�

�



Následně se otevře nové okno programu Word a v něm výsledný dokument
tzn. formulářové dopisy. Každý dopis obsahuje stejný druh informací, ale
vlastní obsah je jedinečný. Například v dopisech zákazníkům je v záhlaví
uvedena jiná adresa. Jedinečné informace v každém dopisu pocházejí z
položek ve zdroji dat na základě definice dotazu (vyfiltrování).

Výsledný dokument z naší ukázky je určen pro pět adresátů (ženy z České
republiky, které nebydlí v Praze). Dokument je možné vytisknout nebo uložit. Vrepubliky, které nebydlí v Praze). Dokument je možné vytisknout nebo uložit. V
ukázce jej uložíme pod názvem FD do stejné složky, kde je již hlavní dokument
a zdroj dat.
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pět dopisů pro pět  adresátů


