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O objetivo do programa é permitir a correção do conteúdo de campos de tabelas do Access.

Importando o formulário para o seu banco de dados

Para usar o programa você deve importar o formulário CorretorDeDados para dentro do seu banco de dados
e abri-lo dentro dele.

Para fazer isto, abra o seu banco de dados e use as seguintes opções do menu:

1. Arquivo -> Obter dados externos -> Importar
2. Na janela que será aberta, selecione o local onde você descompactou o arquivo CorretorDeDados.zip e

selecione o arquivo CorretorDeDados.mdb
3. Na janela que será aberta, selecione a aba :Formulários
4. Clique no nome CorretorDeDados e pressione OK
5. Na janela Banco de Dados selecione o formulário CorretorDeDados

Referências

Para usar o programas as seguintes referências devem estar disponíveis:
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Para verificar ou habilitar as referências siga os seguintes passos:

1. Na janela Banco de Dados selecione o formulário CorretorDeDados com um clique simples e depois

clique no icone  do menu.
2. Será aberta a janela Microsoft Visual Basic (que é o lugar onde estão armazenados os códigos do

programa).
3. No menu, clique em Ferramentas e na opção Referências ...
4. Na janela que será aberta, selecione os ítens mostrados acima e coloque na ordem em que aparecem.
5. Clique em OK
6. Feche a janela Microsoft Visual Basic
7. Feche o formulário CorretorDeDados (que estará aberto no modo estrutura)

Obs: O programa foi criado na versão 2000 do Access. Em versões mais recentes, o nome das referências
pode variar.

Topo

Atenção 

Antes de usar o formulário para alterar os dados das suas tabelas :

1) Faça uma cópia de segurança do seu banco de dados original.

2) Leia com atenção as instruções deste arquivo de ajuda.

3) Esteja ciente que as substituições realizadas NÃO  levam em conta a  integridade referencial dos seus
dados.

4) Esteja ciente de que eu NÃO me resposabilizo por eventuais danos ou perda de dados do seu
banco de dados.
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Operação

1. Selecione o nome de uma tabela.
2. Selecione o campo dessa tabela onde deseja fazer as alterações.
3. Selecione em Substituir o conteúdo que você deseja trocar pelo que vai ser digitado ou selecionado no

campo Por. (Leia isto)
4. Selecione ou digite no campo Por a correção desejada.(Veja hyperlink) 
5. Pressione Substituir.

A operação poderá ser repetida a partir de qualquer ponto da sequência acima.

Use a tabela Exemplo1 existente no arquivo para experimentar o programa !
Topo

Confirmar a substituição ?

Sim : Você receberá uma mensagem indicando o número de registros que serão substituídos e terá a
opção de confirmar ou não a substituição.
Não : A substituição será feita sem confirmação.

Topo

Recomeçar

Retorna o formulário a sua condição inicial.
Topo

Valores possíveis 

Indica a o tipo e intervalo de valores passíveis de substituição para o tipo de campo selecionado.
Topo

Ação

Indica o que você deve fazer.
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Topo
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Informações importantes

O que eu selecionei X o que é mostrado no campo

O Access não necessariamente armazena nas tabelas os conteúdos como são mostrados nos campos de
um formulário.

As figuras abaixo ilustram a substituição do conteúdo de um campo tipo Sim/Não.

Foi selecionada a opção Sim  no campo Substituir

Após a seleção, o campo mostra o valor -1 (que é como o Access armazena na tabela o valor Sim)

Foi selecionada a opção Não  no campo Por

Após a seleção, o campo mostra o valor 0 zero (que é como o Access armazena na tabela o valor Não)

Você deve deixar os valores como são apresentados nos campos após a seleção ou digitação
pois esta é a forma correta de armazenamento dos conteúdos para esse tipo de campo.

Aceite o que aparece nos campos e não tente fazer correções ! ! !

Este tipo de coisa também pode acontecer com outros tipos de campo.

Topo

Hyperlink

Em um campo do tipo Hyperlink , não tente editar o campo Por clicando sobre ele.

Isso vai ativar o hyperlink e o Access vai abrir o seu programa de email ou o navegador da internet para
tentar fazer a conexão.

Se você vai fazer a substituição do conteúdo do campo Substituir por um conteúdo existente no campo
Por, não há problemas.
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Se a substituição vai ser por um conteúdo que não existe no campo Por, faça a seleção em Substituir e no
campo vazio de Por digite diretamente o que desejar.

Topo

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents

http://www.helpndoc.com/feature-tour
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Mensagens de erro

É o que a mensagem diz !!!

Você colocou um valor fora do intervalo permitido para o tipo de campo

Nos campos Selecione a tabela; Selecione o campo e Substituir só são permitidos os valores
existentes na lista. Provavelmente você digitou alguma coisa diferente neles.

Aperte a tecla Esc e tente novamente.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator

http://www.helpndoc.com
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Sobre

Corretor de Dados

Versão : 1.3

Arquivo : CorretorDeDados.mdb

Access 2000 em português 
Usando configurações DAO

Criação : Access por exemplo
Abril de 2012

www.my.opera.com/robilotta/    O programa foi oiginalmente publicado neste blog em maio de 2008

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation
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