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Plano de aula

Visualizando e imprimindo

Criando relatórios

Agrupando

1.

2.

3.

4.

Design do relatório

5. Vamos praticar: exercício de conclusão.
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Design do relatório

A interface do design do relatório é bastante semelhante ao 
design do formulário.

Resultado das consultas com os dados organizados de tal modo
que facilite a interpretação com diversos níveis de agregação,
podendo ser simples, complexos, agrupados ou resumidos.
Geralmente pronto para exibição ou impressão.

No modo design no layout do relatório temos 3 seções 
principais: 

Cabeçalho da página: os dados rótulos , formatação ali 
aplicadas serão repetidas em todas as demais páginas do 
relatório.

Detalhe: onde vamos desenvolver a estrutura do nosso 
relatório, vamos inserir os campos com os resultados que 
pretendemos exibir

Rodapé da página: semelhante ao cabeçalho, contudo 
utilizamos para criar formulas e exibir campos de agregação.

 

https://egov.df.gov.br/

Design do relatório

Cabeçalho relatório: é exibido somente na 
primeira página do relatório. 

Rodapé do relatório: é exibido somente na 
última página do relatório é bastante 
utilizado na consolidação geral do relatório.

Podemos ativar mais 2 seções – clicando em: Cabeçalho/Rodapé de 
Relatório

Cabeçalho do grupo: é exibido por grupo, 
em dados agregados é muito utilizado. 

Rodapé do grupo: é exibido a cada fim de 
grupo quando habilitado.

Exemplo:
Cabeçalho do grupo/Rodapé do grupo: quando temos diversas categorias e queremos agrupar os dados
por categoria utilizamos os cabeçalhos de grupo. Em uma situação hipotética temos vedas por categorias:
bebidas, hortfruit, congelados e frios, produtos de limpezas, utilizamos o cabeçalho de grupo para gerarmos
um relatório que fornecerá um totalizador para cada categoria.
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Criando o relatório

Selecionamos Design de Relatório.

Podemos: selecionar a fonte dos 
registros de uma consulta ou tabela

A folha de propriedade dos relatórios possuem
basicamente os mesmo atributos e recursos que vimos
nos formulários
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Criando o relatório

Após selecionar a origem dos dados, que pode ser uma tabela ou consulta, 
clique em Adicionar Campos Existentes.

Para relatórios complexos sempre
utilizaremos consultas que permitem o
relacionamento de diversas tabelas e
dispor de forma melhor as informações

Adicionamos os campos e criamos
os rótulos conforme o descritivo
de cada campo selecionado.
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Criando o relatório

Totalizadores.

Utilizamos o rodapé do relatório para
exibir os totalizadores, no exemplo
usamos a função: contar para termos o
total de contados.

Na fonte do controle podemos
inserir diversas funções:

=Contar([ID_CONTATO])
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Criando o relatório

Relatório com um totalizador e pronto
para imprimir

=Contar([ID_CONTATO])
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Agrupando
Para criarmos um grupo que permita uma
classificação e ou um agrupamento específico,
selecionamos Classificar e agrupar.

Clique em adicionar um grupo na janela que foi exibida

Selecione o campo que deseja agrupar

Como exemplo vamos selecionar o campo FAVORITO
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Agrupando

O Access adicionou um cabeçalho para o grupo
favorito

Como exemplo vamos selecionar o campo FAVORITO

Vamos adicionar uma seção de
rodapé para o campo
FAVORITO.
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Agrupando

O Access disponibiliza diversas opções de
agrupamento e podemos adicionar vários níveis.
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Agrupando

Criamos uma seção para Favorito,
dessa forma
O Access separou os registros em dois
grupos (contatos que tem Favorito
marcado e os demais contatos que não
são favoritos)
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Visualizando e imprimindo

Após feita todos os ajustes de
design e revisados as formulas e
agrupamentos, chegou o
momento de visualizar e imprimir
o relatório.

 

Obrigado!
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