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1. Argument sau când se utilizează colectarea datelor 

Noi ne aflăm în situația în care la început de an școlar, preluăm o clasă nouă la dirigenție și trebuie să 
le completăm elevilor noștri  fișele individuale. O mulțime de  date personale care trebuie colectate și 
organizate, de cele mai multe ori, nu în format electronic…Un ajutor binevenit în acest caz îl 
reprezintă crearea unei baze de date. Dar introducerea datelor în această bază s-ar face manual 
utilizând tabele și formulare.  

Microsoft Office Access 2007 facilitează colectarea datelor de la persoane localizate oriunde pe glob, 
cum ar fi membrii ai echipei de vânzări, participanți la sondaje, elevii din clasă și părinții lor sau 
persoanele de contact. Office Access 2007 lucrează cu Microsoft Office Outlook 2007 pentru a vă 
ajuta să generați și să trimiteți un mesaj de poștă electronică în care este inclus un formular de 
introducere a datelor. Când destinatarii completează formularele și vi le trimit înapoi, răspunsurile se 
procesează, în funcție de specificații. De exemplu, dacă alegeți să se proceseze automat răspunsurile, 
conținutul formularului se adaugă la baza de date când răspunsul ajunge în Inbox. Această nouă 
caracteristică, Expertul Colectare date prin mesaje de poștă electronică, vă poate ajuta să economisiți 
orele pe care le-ați fi petrecut introducând date în locul utilizatorilor. 

Când se mai poate utiliza colectarea datelor? 

Următoarea listă explorează scenariile în care se poate utiliza această caracteristică nouă. 

 Sondaje  Doriți să efectuați un sondaj și să compilați rezultatele în Access. Creați mai întâi o 
bază de date Access care conține tabelele necesare pentru stocarea rezultatelor. Apoi, 
utilizați expertul pentru a genera un formular care include întrebările (prezentate ca niște 
câmpuri) și le trimite, prin poștă electronică, participanților la sondaj . Când răspund 
participanții, răspunsurile ajung direct la tabelul specificat din baza de date.  

 Rapoarte de stare  Fie că este vorba de cele mai recente niveluri de inventar sau de 
informații actualizate referitoare la probleme curente, membrii echipei vă pot trimite mesaje 
de poștă electronică la intervale regulate, care conțin informațiile curente, pentru a vă ține la 
curent.  

 Gestionarea evenimentelor  Când organizați un eveniment, cum ar fi o conferință sau un 
eveniment de instruire, aveți posibilitatea să trimiteți unul sau mai multe formulare, ca 
mesaje de poștă electronică, pentru a colecta informații de contact, preferințe legate de 
călătorie și hoteluri, și așa mai departe. Dacă alegeți să se proceseze automat răspunsurile, 
participanții își pot modifica oricând preferințele, fără a trebui să vă anunțe, și veți avea 
întotdeauna acces la cele mai recente date, pentru luarea unor decizii.  



2. Colectarea și actualizarea datelor utilizând Microsoft Office Outlook 2007 

Înainte de a începe să colectați date utilizând mesaje de poștă electronică, asigurați-vă că ați instalat 
pe computer Office Access 2007,  Expertul Colectare date prin mesaje de poștă electronică fiind 
disponibil doar în Office Access 2007 și Office Outlook 2007  care trebuie să fie instalat și configurat 
pentru a trimite mesajele de poștă electronică. Dacă Outlook este instalat dar nu este configurat 
încă, porniți Outlook și urmați instrucțiunile din Expertul Configurare. Pentru ajutor cu expertul, 
vedeți Ajutor Outlook.  

Asigurați-vă că utilizatorii care primesc mesajul de poștă electronică au  instalat pe computerul lor un 
client de poștă electronică, pentru care se acceptă formatul HTML . Fără software-ul necesar, 
utilizatorii nu vor avea posibilitatea să vizualizeze sau să editeze formularul. Identificați sau creați 
tabelele pe care doriți să le populați cu datele din răspunsurile la mesaj, ale utilizatorilor. În cazul în 
care colectați date pentru tabele existente, asigurați-vă că tabelele nu sunt doar în citire și că aveți 
permisiunile necesare pentru a adăuga sau actualiza conținut. Rețineți că nu se pot colecta câmpuri 
de următoarele tipuri de date, utilizând mesaje de poștă electronică: atașamente, autonumerotare, 
câmpuri multi-valoare, OLE, etc. 

Dacă operațiunea de colectare a datelor populează două sau mai multe tabele, trebuie creată o 
interogare de selectare pentru a se utiliza ca sursă de înregistrări a formularului. Asigurați-vă că 
interogarea include toate câmpurile necesare din tabelele subiacente. Dacă utilizați o interogare 
existentă, asigurați-vă că interogarea nu este doar în citire și că aveți permisiunile necesare pentru a 
adăuga sau actualiza conținut. Pentru mai multe informații despre crearea unei interogări bazate pe 
două sau mai multe tabele, vedeți articolul Crearea interogări bazare pe tabele multiple. 

3. O bază de date test.accdb 

Filosofia construirii unei baze de date nu este foarte diferită în versiunea 2007, motiv pentru care 
vom crea o mică bază de date, pe care o vom numi test. Ea va purta extensia .accdb și va avea un 
singur tabel, intitulat mail. Intenționăm doar o simplă demonstrație a colectării datelor prin mail, 
motiv pentru care tabelul mail arată ca în imaginea următoare. 
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În modul de proiectare, tabelul arată cum puteți observa în continuare: 

 

Ideea este să existe un câmp care să conțină adresele de mail are celor care vor răspunde mail-ului 
trimis de către Expertul Colectare date. 

Pentru a porni expertul efectuați următoarele: 

1. Deschideți baza de date destinație.  

2. Pentru a popula un singur tabel, selectați tabelul în panoul Navigare. Pentru a popula două sau 
mai multe tabele asociate, selectați interogarea care este asociată cu aceste tabele.  

3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni pentru a porni expertul:  

 În fila Date externe, în grupul Colectare date, faceți clic pe Creare poştă electronică.  

 Faceți clic cu butonul din dreapta pe tabel sau pe interogare, apoi faceți clic pe Colectare și 
actualizare date prin poștă electronică. 

Dacă tabelul nu conține niciun câmp sau dacă are doar câmpuri de tipurile AutoNumerotare, Obiect 
OLE, Atașare, sau Căutare multi-valoare, Access afișează mesajul Tabelul sau interogarea selectată 
nu conține câmpuri care acceptă colectarea datelor utilizând poștă electronică. 

Dacă tabelul conține câmpuri care acceptă colectarea datelor, expertul va porni. Prima pagină a 
expertului afișează pașii principali ai procesului. Dacă tabelul destinație acceptă adăugarea și 
actualizarea datelor, se efectuează șase pași importanți în cadrul expertului. Primul este descris în 
imaginea următoare. 



 

4. Faceți clic pe Următorul.  

Expertul vă solicită să selectați tipul de formular pe care doriți să îl creați. În acest pas, trebuie să 
alegeți să creați un formular HTML sau un formular InfoPath. Așa cum s-a menționat anterior în 
acest articol, un formular Access nu se poate utiliza pentru a colecta date prin mesaje de poștă 
electronică — trebuie utilizat un formular HTML sau un formular InfoPath, pe care îl creați în 
expert. 

 



Selectați opțiunea formular HTML, apoi faceți clic pe Următorul.  

Următoarea pagină a expertului care se afișează diferă dacă obiectul destinație acceptă sau nu 
actualizarea datelor. Dacă obiectul este o interogare bazată pe două, sau mai multe tabele sau 
dacă este un tabel care nu are un câmp cheie primară sau care nu conține înregistrări, expertul 
presupune că doriți să adăugați înregistrări noi și vă solicită să selectați câmpurile de formular. În 
toate celelalte cazuri, expertul vă solicită să specificați dacă doriți să adăugați sau să actualizați 
date, înainte de a vă cere să selectați câmpurile de formular. 

În acest pas, specificați dacă doriți să adăugați înregistrări noi în baza de date sau să actualizați 
înregistrări existente. 

 

Tipul de formular utilizat afectează numărul de înregistrări noi pe care le poate trimite un destinatar 
într-un singur răspuns. Când actualizați date, numărul de înregistrări care trebuie actualizate de un 
destinatar determină numărul de formulare pre-completate care se vor include într-un mesaj. În 
expert, selectați Se colectează doar informațiile noi sau Se actualizează informațiile existente.  

Este important de reținut faptul că dacă obiectivul este adăugarea de înregistrări noi, se pot tasta 
adresele de poștă electronică în caseta pentru adrese a mesajului de poștă electronică, atunci când 
se creează mesajul. Cu toate acestea, dacă obiectivul este actualizarea unor date existente, adresele 
de poștă electronică ale destinatarilor trebuie stocate într-un câmp din tabelul sau interogarea 
subiacentă, sau într-un tabel asociat. 

Faceți clic pe Următorul. Expertul vă solicită să selectați câmpurile pe care doriți să le includeți în 
formular. În acest pas, alegeți câmpurile pe care doriți să le includeți în formular. 



 

În general, nu este necesar să se includă fiecare câmp care există în tabelul sau interogarea 
subiacentă din formular. Cu toate acestea, există două excepții: 

 Câmpuri necesare  În cazul în care colectați înregistrări noi, expertul va include automat 
câmpurile pentru care proprietatea Necesar este setată la Da. În cazul în care oricare dintre 
câmpurile necesare ale unei înregistrări este necompletat, Access nu reușește să adauge 
înregistrarea în tabel.  

 Tipuri de câmpuri care nu se acceptă  Anumite câmpuri nu se pot include în formular. 
Expertul nu acceptă câmpuri AutoNumerotare, Atașare, obiect OLE sau căutare multi-
valoare. Câmpurile de aceste tipuri nu se vor afișa în lista Câmpurile din tabel sau Câmpurile 
din interogare a expertului. Câmpurile AutoNumerotare din tabel se vor popula automat 
când se adaugă înregistrări noi. Câmpurile obiect OLE, atașare și căutare multi-valoare 
trebuie populate în vizualizarea Foaie de date sau în vizualizarea Formular, deoarece un 
proces de colectare de date nu pot adăuga aceste valori.  

În lista Câmpurile din tabel sau Câmpurile din interogare, faceți dublu clic pe câmpurile pe care 
le doriți. Pentru a include toate câmpurile, faceți clic pe >>.  

Utilizați butoanele săgeată în sus și săgeată în jos pentru a rearanja câmpurile din lista Câmpuri 
care se includ în mesajul de poștă electronică. 

Pentru fiecare câmp inclus, sub Proprietăți câmp, specificați o legendă. Faceți clic pe Doar în 
citire dacă actualizați date și doriți să afișați câmpul pentru a-i folosi utilizatorului, dar nu doriți 
ca utilizatorul să modifice datele. Câmpul apare în mesajul de poștă electronică cu legenda Acest 
câmp este doar în citire. Această caracteristică este foarte utilă dacă utilizatorul actualizează 
date existente.  

Faceți clic pe Următorul. Expertul vă va solicita să specificați cum doriți să se proceseze 
răspunsurile. 



În acest pas, luați o decizie foarte importantă privitoare la modul în care doriți să se proceseze 
răspunsurile — automat sau manual. Rețineți că procesarea manuală, în acest context, nu implică 
acțiunea dificilă de introducere a datelor în vizualizarea Foaie de date sau Formular. Presupune doar 
pornirea manuală a operațiunii de export pentru a transfera datele colectate în tabelul destinație. 

 

Dacă alegeți să se proceseze automat răspunsurile, atunci când ajung răspunsurile în cutia poștală, 
Outlook și Access conlucrează pentru a exporta conținutul formularelor din fiecare răspuns, în 
tabelele destinație din baza de date. 

Procesarea automată poate economisi mult timp și efort. Răspunsurile se exportă cu succes câtă 
vreme se îndeplinesc următoarele condiții, atunci când ajung răspunsurile în cutia poștală: 

 Outlook trebuie să se execute deja pe computer. Dacă nu se execută Outlook, procesarea 
pornește data următoare când porniți Outlook.  

 Access trebuie să fie instalat pe computer.  

 Baza de date trebuie să nu fie protejată prin parolă și trebuie să nu fie deschisă în modul 
Exclusiv. Trebuie ca numele și locația bazei de date să nu se fi schimbat de când ați trimis 
mesajul de poștă electronică.  

 Trebuie ca numele tabelelor și interogărilor, și proprietățile câmpurilor incluse în formular, să 
nu se fi schimbat de când ați trimis mesajul de poștă electronică.  

 Trebuie să aveți încă permisiunile necesare pentru a adăuga sau actualiza conținutul 
tabelelor subiacente și al interogării. 

Dacă nu se îndeplinește una dintre aceste condiții, procesarea automată nu va reuși. Dacă nu 
reușește procesarea, încercați să rezolvați problemele, apoi exportați manual răspunsurile care nu au 
reușit. Răspunsurile care ajung în Inbox după ce ați rezolvat problemele se vor procesa automat. 



Dacă actualizați date și bifați caseta de selectare Se procesează automat răspunsurile și se adaugă 
date la, devine disponibilă caseta de selectare Se permit actualizări doar pentru datele existente. 
Bifați caseta de selectare dacă doriți ca utilizatorul să nu poată trimite înregistrări noi. Dacă adăugați 
doar date noi, caseta de selectare Se permit actualizări doar pentru datele existente nu este vizibilă. 

Procesarea manuală 

Dacă doriți să controlați când și cum se procesează răspunsuri, debifați caseta de selectare Se 
procesează automat răspunsurile și se adaugă date la. În acest caz, răspunsurile ajung în Inbox, dar 
nu se transferă în baza de date. Trebuie să selectați manual și să faceți clic cu butonul din dreapta pe 
fiecare răspuns în Outlook, apoi să faceți clic pe Se exportă datele către Microsoft Access în meniul 
de comenzi rapide, pentru a popula baza de date. 

De asemenea, poate fi nevoie să procesați manual răspunsurile pentru care nu a reușit procesarea 
automată. După ce rezolvați problema care a cauzat eroarea, trebuie să exportați manual fiecare 
răspuns existent. 

Rețineți următoarele înainte de a porni o operațiune de export: 

 Office Access 2007 trebuie să fie instalat pe computer.  

 Dacă baza de date este protejată prin parolă, vi se va solicita să introduceți parola când 
porniți operațiunea de export. De asemenea, baza de date trebuie să nu fie deschisă în 
modul exclusiv și trebuie să nu se fi schimbat numele și locația bazei de date de când ați 
trimis mesajul de poștă electronică.  

 Trebuie ca numele tabelelor și interogărilor, și proprietățile câmpurilor incluse în formular, să 
nu se fi schimbat de când ați trimis mesajul de poștă electronică.  

 Trebuie să aveți permisiunile necesare pentru a adăuga sau actualiza conținutul tabelelor 
subiacente și al interogării. 

Specificarea opțiunilor suplimentare pentru procesare 

1. În pagina Specificați cum doriți să se proceseze răspunsurile a expertului, examinați numele 
folderului Outlook în care se stochează răspunsurile. Pentru a specifica un alt folder pentru 
răspunsurile la această solicitare de colectare de date, faceți clic pe numele folderului. În 
caseta de dialog Selectare folder, selectați un alt folder sau faceți clic pe Nou pentru a crea 
un folder nou. Faceți clic pe OK, apoi comutați înapoi la Access.  

2. Faceți clic pe Setarea proprietăților de controlare a procesării automate a răspunsurilor 
pentru a afișa caseta de dialog Colectarea datelor utilizând opțiunile de poștă electronică.  



 

Utilizați această casetă de dialog pentru a specifica modul în care doriți să se proceseze 
răspunsurile. Pentru a procesa manual răspunsurile, faceți salt la pasul următor. 

3. În caseta de dialog Colectarea datelor utilizând opțiunile de poștă electronică, examinați și, dacă 
este necesar, modificați setările în oricare dintre modurile următoare, apoi faceți clic pe OK:  

 Se renunță la răspunsurile primite de la cei cărora nu li s-a trimis mesajul  Bifați această 
casetă de selectare doar numai doriți se se proceseze automat doar răspunsurile trimise de 
destinatarii originali ai mesajului. Răspunsurile de la alte persoane se stochează în folderul 
destinație, dar nu se procesează automat.  

 Se acceptă mai multe răspunsuri de la fiecare destinatar   Un destinatar poate trimite mai 
multe răspunsuri. Bifați această casetă de selectare dacă doriți să se proceseze automat doar 
primul răspuns al fiecărui destinatar. Al doilea și următoarele răspunsuri se stochează în 
folderul destinație, dar nu se procesează automat.  

Observație! Această setare controlează doar numărul de răspunsuri, nu și numărul de înregistrări care se 
procesează în cadrul unui singur răspuns. În alte cuvinte, dacă trimiteți un formular InfoPath, un utilizator 
poate trimite mai multe înregistrări într-un singur răspuns, iar Access procesează automat toate 
înregistrările din răspuns, chiar dacă nu se bifează această casetă de selectare. 

 Se permit actualizări doar pentru datele existente  Când destinatarii utilizează un formular 
InfoPath pentru a actualiza date, pot trimite înregistrări noi pe lângă actualizările 
înregistrărilor existente. Bifați această casetă de selectare dacă doriți să se proceseze doar 
actualizările înregistrărilor existente.  

 Numărul de răspunsuri care se procesează  Tastați numărul total de răspunsuri (de la toți 
destinatarii) care se vor procesa automat. Dacă doriți să se proceseze automat toate 
răspunsurile, introduceți o valoare mare în caseta text. Răspunsurile primite după ce se atinge 
valoarea specificată se stochează în folderul destinație, dar nu se procesează automat.  

 Data și ora de oprire  Specificați când trebuie să se oprească procesarea automată a 
răspunsurilor, pentru acest mesaj de poștă electronică. Răspunsurile primite după această 
dată și oră se stochează în folderul destinație, dar nu se procesează automat. 



Observație! Pentru a modifica ulterior aceste opțiuni, în fila Date externe, în grupul Colectare date, faceți 
clic pe Gestionare răspunsuri. În caseta de dialog Gestionare mesaje de colectare a datelor, selectați 
mesajul pentru care doriți să modificați setările, apoi faceți clic pe Opțiuni mesaj. Modificările făcute în 

caseta de dialog afectează toate răspunsurile primite ulterior pentru acel mesaj. 

4. Faceți clic pe OK, apoi faceți clic Închidere.  

Următorul pas diferă dacă adăugați date sau actualizați date. Dacă adăugați înregistrări noi, 
treceți la următoarea secțiune. În cazul în care colectați date pentru a actualiza înregistrări 
existente, faceți salt la secțiunea Specificați câmpul pentru adrese de poștă electronică. 

Selectați modul în care doriți să specificați adresele de poștă electronică ale destinatarilor 

În cazul în care colectați doar informații noi, se pot specifica adresele de poștă electronică în două 
moduri: 

 

 Tastați individual adresele în mesajul generat de expert sau selectați adresele dintr-o agendă.  

 Utilizați un câmp din baza de date curentă, care conține adresele de poștă electronică. 
Câmpul trebuie să fie în tabelul sau interogarea subiacentă, sau într-un tabel asociat. 

Când colectați date pentru actualizarea înregistrărilor existente, nu vedeți această casetă de dialog, 
deoarece, în acest caz, adresele de poștă electronică ale destinatarilor trebuie să fie disponibile într-
un câmp din baza de date. 

1. În expert, selectați opțiunea pe care o doriți.  

2. Faceți clic pe Următorul.  
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Dacă alegeți să introduceți adresele de poștă electronică, faceți salt la secțiunea 
Particularizarea mesajelor de poștă electronică. Dacă alegeți să utilizați un câmp din baza de 
date, continuați cu secțiunea următoare. 

În acest pas, specificați câmpul care conține adresele de poștă electronică ale destinatarilor. 

 

 În cazul în care câmpul este in tabelul sau interogarea curentă, selectați Tabelul sau 
interogarea curentă, selectați câmpul din lista verticală, apoi faceți clic pe Următorul.  

Faceți clic pe următorul pentru a particulariza mesajul de poștă electronică. În acest pas, examinați 
componentele mesajului și efectuați modificările necesare. 
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1. În câmpurile Subiect și Introducere se pot efectua modificările dorite.  

2. Dacă alegeți să utilizați adresele de poștă electronică stocate într-un câmp din baza de date, 
există o opțiune suplimentară în această pagină. Sub Se adaugă adresele de poștă 
electronică ale destinatarilor în:, selectați una dintre opțiuni. Indiferent de opțiunea 
selectată, utilizatorii vor primi mesajul de poștă electronică. Dacă alegeți să introduceți 
adresele de poștă electronică în Microsoft Office Outlook, această opțiune nu este 
disponibilă.  

3. Faceți clic pe Următorul. 

Expertul afișează o pagină care vă informează că acum se poate crea mesajul și care vă arată cum se 
poate vizualiza starea mesajului de poștă electronică, utilizând comanda Administrare Răspunsuri. 

 

Pașii pe care îi veți urma în continuare diferă dacă specificați adresele de poștă electronică sau dacă 
utilizați adresele stocate într-un tabel din baza de date. 

Dacă alegeți să specificați adresele în mesajul de poștă electronică Outlook, introduceți adresele de 
poștă electronică în Outlook și aveți posibilitatea să examinați și să particularizați mesajul înainte de 
a face clic pe butonul Trimitere. 

1. Faceți clic pe Creare pentru a continua.  

Se afișează un mesaj Outlook, care conține un formular de introducere a datelor. Corpul 
mesajului include o introducere scurtă și un formular care conține controale și sugestii. Se 
recomandă și nu efectuați modificări asupra corpului mesajului. Dacă se modifică structura, 
se poate ca răspunsul să nu se proceseze. 

2. Tastați adresele de poștă electronică ale destinatarilor în casetele Către, Cc sau Cci. De 
asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic pe butoanele Către, Cc sau Cci pentru a selecta 
adresele dintr-o agendă.  



3. Faceți clic pe Trimitere. 

Dacă alegeți să utilizați câmpul pentru adrese stocat într-o bază de date, deja ați examinat și 
particularizat mesajul. Acum filtrați câmpul cu adrese de poștă electronică pentru a selecta adresele 
utilizatorilor cărora li se trimite mesajul. 

1. Faceți clic Următorul pentru a se afișa pagina Se trimite mesajul de poștă electronică la 
destinatari.  

 

2. Alegeți adresele de poștă electronică pe care doriți să le utilizați bifând castele de selectare 
corespunzătoare.  

3. Faceți clic pe Trimitere.  

Dacă unele valori din câmpul de adrese nu sunt adrese de poștă electronică valide, se 
afișează o casetă de dialog care listează adresele invalide. În acest caz, notați-vă adresele din 
listă, faceți clic pe Închidere, verificați adresele și încercați să retrimiteți mesajul. Pentru mai 
multe informații despre retrimiterea mesajelor, vedeți secțiunea Retrimiterea unui mesaj de 
poștă electronică de colectare a datelor.. 

Aproape ați terminat munca implicată în colectarea de date utilizând mesaje de poștă electronică. 
Dacă alegeți să se proceseze automat răspunsurile, și dacă nu apar erori, datele se vor transfera către 
baza de date destinație fără a fi necesare alte acțiuni. 

Pe de altă parte, dacă ați ales sa procesați manual răspunsurile, sau dacă apar erori, trebuie 
efectuate alte acțiuni. Vedeți secțiunea următoare pentru mai multe informații despre procesarea 
manuală a răspunsurilor, depanarea și administrarea generală a mesajelor și răspunsurilor de 
colectare a datelor. 
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După ce trimiteți mesajul de poștă electronică,  fiecare destinatar face clic pe Răspuns, completează 
informațiile cerute în formular, apoi face clic pe Trimitere.  

Un mail primit de către destinatar va arata ca în imaginea următoare. 

 

Pentru vizualizarea răspunsurilor, indiferent de modul de procesare a mesajelor pe care îl alegeți, se 
poate să doriți să aflați cine a răspuns la mesaj și să deschideți manual răspunsurile. Pentru a 
vizualiza răspunsurile, efectuați una dintre următoarele. 

1. Comutați la Outlook, apoi răsfoiți la folderul desemnat pentru stocarea răspunsurilor de 
colectarea a datelor.  

2. Pentru a deschide un răspuns în Outlook, faceți dublu clic pe el. Veți vedea formularul așa cum a 
fost completat de către expeditor. 



 

Access nu va procesa răspunsurile la un mesaj răspuns original. De aceea, dacă observați că unul sau 
mai multe formulare de la destinatari sunt goale, incomplete sau completate necorespunzător, 
trebuie să le retrimiteți mesajul de poștă electronică original acelor utilizatori, în loc să folosiți 
comanda Răspuns. 

În mod similar, pentru a trimite cererea și altor persoane, trebuie trimis din nou mesajul original, în 
loc de a-l redirecționa. Pentru mai multe informații, vedeți secțiunea Retrimiterea unui mesaj de 
poștă electronică de colectare a datelor . 

Verificarea și depanarea automată a procesării de răspunsuri. 

Dacă alegeți procesarea automată a răspunsurilor, pentru a vă asigura că răspunsurile sunt 
prelucrate corect, faceți următoarele: 

 Pentru fiecare răspuns, revizualizați valorile din coloanele Semnalizator de urmărire, Stare 
colectare de date, și Categorii.  

Observație! Dacă nu vedeți coloanele Semnalizator de urmărire, Stare colectare de date, și 
Categorii în vizualizare, adăugați-le utilizând Selector de câmp. Faceți clic cu butonul din dreapta pe 
antetul coloanei, apoi faceți clic pe Selector câmp. În caseta de dialog Selector câmp, glisați fiecare 
câmp și fixați-l în partea dreaptă sau stângă a unui antet de coloană existent. 

În folderul Outlook, dacă Semnalizator de urmărire este setată la Operațiunea de colectare a 
datelor a fost îndeplinită cu succes, coloana Stare colectare de date este goală, iar dacă apare un 
indicator verde în coloana Categorii, răspunsul a fost prelucrat cu succes. 

 În plus, este posibil să doriți să revizualizați conținutul tabelelor destinație pentru a vă 
asigura că vedeți datele care s-au colectat, stocate ca înregistrări noi sau ca actualizări ale 
unor înregistrări existente. 
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În cazul în care considerați că un răspuns nu a fost prelucrat automat, verificați dacă au fost 
îndeplinite toate condițiile necesare procesării. Vedeți secțiunea Prelucrare automată, prezentată 
puțin mai sus în acest articol. Apoi încercați sugestiile prezentate în următorul tabel. Majoritatea 
sugestiilor necesită identificarea problemei, apoi exportul manual al răspunsului. 

Procesarea manuală a răspunsurilor implică pornirea operației de export din Outlook. Se poate 
exporta un singur răspuns o dată. Evitați răspunsurile pentru care coloana Stare colectare de date 
este setată la Colectarea datelor utilizând poșta electronică s-a realizat cu succes. Această stare 
indică faptul că răspunsul a fost deja prelucrat cu succes. Răspunsurile pentru care coloana Stare 
colectare de date este setată la Mesaj neprelucrat trebuie prelucrate manual. Un răspuns care are în 
coloana sa un mesaj de eroare nu a fost prelucrat automat și trebuie depanat înainte de a fi exportat 
manual. Pentru asistență în depanare, vedeți secțiunea precedentă Verificarea și depanarea 
automată a procesării de răspunsuri. 

1. În Outlook, faceți clic cu butonul din dreapta pe răspunsul pe care doriți să îl procesați 
manual.  

2. Faceți clic pe Export date către Microsoft Office Access.  

3. În caseta de dialog Export de date în Microsoft Access, revizualizați detaliile răspunsului, 
apoi faceți clic pe OK pentru a-l exporta.  

 

Dacă operația de export reușește, va apărea mesajul Datele au fost exportate cu succes în baza de 
date. Dacă operația nu reușește, va apărea mesajul Datele nu pot fi importate datorită unor erori, 
urmat de o descriere a problemelor care au cauzat eroarea.  

Indiferent dacă importul s-a făcut automat sau manual tabelul mail va primi datele completate de 
către expeditori, după cum puteți observa în figura care urmează: 
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 Acum imaginați-vă că procedura se extinde la cei 30 de elevi , împreună cu părinții 
lor, cărora trebuie să le colectați datele personale.  

 Dacă vă este utila baza de date test.accdb, o puteți accesa aici! Încercați extinderea 
tabelului mail pentru colectarea cât mai multor date dorite! 


