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Er du absolut nybegynder og/eller skal du til at tage PC-kørekort ja, så er denne bog noget for dig. Bogen
tager hul på de mest grundlæggende emner om Microsot Access 97 og følger samtidig læseplanen for modul

5 (Databaser) i Dansk Dataforenings PC-kørekort.

"Kørekort til Access 97"beskriver i et kort og klart sprog følgende:

· Oprette og gemme en database

· Strukturering af poster

· Definere nøgler

· Søge, vælge og sortere data

· Anvende og redigere eksisterende databaser

· Oprette formularer og rapporter

· Bruge forespørgsler

· og meget mere.

Med bogen "Kørekort til Access 97" får du en grundlæggende introduktion til brugen af databaser. Samtidig
sikrer den, at du får den nødvendige viden til at bestå eksamen i PC-kørekort/PC-Brugeruddannelsen modul

5.
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