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Access – I.

Új felület induláskor, menüszalag

Adatbázis akár sablonokból is

Navigációs ablak

Táblák nézetben: betűformátumok, összesítés 
sor, szűrés (ld. Excel táblázat)

Mező felvétele és módosítása a szalagon

Automatikus űrlap és jelentés

Űrlap és jelentés formázására több lehetőség

Csoportosítás és rendezés a jelentésben



Access – II.

Mintapéldánk:

Árucikkek.accdb, két kapcsolt táblából áll:

Termékek – Szállítók 

DEMO

4



Az Office 2007 új 

fájlformátuma



Az Office 2007 új fájlformátumai

DOCX, XLSX, PPTX, ACCDB:
Új nyílt szabványú XML alapú fájlformátum
(DOC 97-2003 nem nyílt szabványú)

XPS: A dokumentum nyomtatási képe, 
amely megtekinthető pl. IE 7-tel is. 

PDF: A szövegeket, ábrákat és képeket 
eszköz- és hardverfüggetlen módon 
tartalmazza (e-book, nyomda).
Megtekintéséhez Acrobat Reader kell.
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Az új XML alapú formátum

XML elem: <név> Pudvás Pál </név>

Egymásba ágyazható, struktúrált

A tag-ek szintaxisát az XML séma 

tartalmazza.

DEMO: Nevezzünk át egy DOCX fájlt ZIP-re, 

és nyissuk meg. Egy XML fájlokból álló 

mappaszerkezetet kapunk.

Az idegen beavatkozást a Word felismeri
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Tanári szemmel



Az oktatásban

Átállás
diákoknak, kezdőknek kényelmesebb

tanároknak nehezebb (régi feelingek)

Oktatás folyamatában
könnyebb kezelhetőség → több idő az alapokra

látványosabb felület → fegyelmezés

Tartalmi kérdések
Szofverfüggetlenség (eddig nem volt gond…)

Lehetőségek > oktatás > vizsga 

(Óraszámot nem ad az MS ☺ )



A vizsgán I.

Általában

Könnyebben kezelhető → gyorsabb munka

A régi lehetőségek rendelkezésre állnak, 

a párbeszédpanelek hasonlók

Új lehetőségek miatt többféle megoldás

Beépített formátumok: hogyan javítsuk?

Pl. 2007-es érettségi: Word oldalszám + vonal

Hasonló beépített minta
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A vizsgán II.

Word

Várt: táblázat, szövegdoboz, képek

Tapasztalat: tabulátorok elérése, lista 

átdefiniálása

DEMO

PowerPoint

Várt: Animáció, diaminta, rajz elemek

Tapasztalat: tabulátorok (mint régen)
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A vizsgán III.

Excel

Táblázattá alakítás: képlet beszúrása, táblázat 

formázása DEMO

Táblázat formázása: más lehetőségek

Diagram utólagos módosítása: átállás

Access

Várt: egyszerű számítások, automatikus szűrés

Tapasztalat: lekérdezések kellenek

Jelentések készítése (ECDL)
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Termékváltozatok



Az Office 2007 termékváltozatai

14

Basic
Home and 

Student
Standard

Small 

Business
Professional

Professional 

Plus
EnterPrise

Excel ● ● ● ● ● ● ●

Outlook ● ● ● ● ● ●

…with BCM ● ●

PowerPoint ● ● ● ● ● ●

Word ● ● ● ● ● ● ●

Access ● ● ●

Publisher ● ● ● ●

OneNote ● ●

InfoPath ● ●

Communicator ● ●

Groove ●

Integrált 

megoldáskészítő 

lehetőségek

● ●
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További információk:

A rendezvény honlapja:

http://www.microsoft.com/hun/tantov2007

http://www.microsoft.com/hun/tantov2007


Köszönöm a figyelmet!

Farkas Csaba

farkascs@jedlik.hu


