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Тема 2: Бизнес кореспонденция-2 

I. Серийни текстове 

Много често се налага създаване на индивидуализирани образци1 на циркулярни 
писма, пликове, най-различни етикети (пощенски, етикети за артикули, баджове и 
други подобни). В тези случаи може да се използва възможността Letters and Mailings  
на приложението Word , която позволява обединяване на всякакъв вид данни с всякакъв 
вид документ с цел създаване на един файл на Word , съдържащ цели серии от 
индивидуализирани документи.  

Създаването на документ за свързана (бизнес) кореспонденция [3] включва в 
себе си свързването на един главен документ с източник на данни.  

Независимо от вида на създавания елемент за бизнес кореспонденция, използва 
се една и съща процедура: 

� Създаване на главния (базовия) документ – това е частта от документа, 
която не се променя, независимо какви данни се свързват с него; съдържа текст, 
графики и други елементи, които ще бъдат едни и същи за всички създавани писма, 
пликове и т.н.  

� Създаване на данните, които ще се обединяват с документа – 
информацията, която ще бъде използвана за персонализиране на всеки документ; 
най-често включва имена, адреси и други данни за лицата, за които е предназначен 
документа. Източникът на данни може да се създаде директно в Word  или да се вземе 
от съществуваща база от данни в Excel , Access  или Outlook . 

� Дефиниране на полета за сливане в базовия документ - инструктират 
Word  къде да отпечата информацията от източника на данни; при свързването Word  
подменя тези полета с информацията от източника на данни. Всеки ред от източника на 
данни създава уникална версия на циркулярното писмо или етикет. 

� Обединяване на данните в главния документ – приложението Word  
следва инструкциите, за да създаде серия от индивидуализирани документи, базирани 
на основния документ. 

� Разпечатване – могат да се разпечатат всички документи или част от тях, 
тъй като всички те са част от един общ документен файл на Word . 

Приложението разполага със съветника Mail Merge  (Tools  / Letters and Mailing ), 
с който изработването на серийните текстове преминава през шест стъпки. 
Преминаването към следващата стъпка се осъществява чрез хипервръзката Next  в 
долния край на панела Mail Merge , а връщане към предишна стъпка – с хипервръзката 
Previous . Стъпките са следните: 

Стъпка 1 – тип на базовия документ  

Избира се типа на създавания главен документ от предложен набор: 

� писма (Letters ) - адрес, приветствие и други елементи са 
персонализирани на основата на информацията от източника на данни; след сливане се 
изгражда един общ файл на Word , съдържащ всички писма; всяко писмо е разположено 
в самостоятелна секция и може да бъде отпечатано.  

                                                 
1 В специализираната литература се среща и термина „серийни текстове” 
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� съобщения за електронна поща (E-mail messages ), изпратени до няколко 
адресата. 

� пликове (Envelopes ) – задават се размери, добавят се полета; резултатът е 
обединен файл с всички пликове, но всеки е разположен в самостоятелна секция. 

� етикети (Labels ) – задават се размери както при пликовете; главният 
документ се състои от една страница с подходящо оразмерени етикети, но след 
сливането се получава общ документен файл, състоящ се от много страници с етикети. 

� каталози (Directory ) – създава един документ-списък с описания, цени и 
други данни; предназначени са за магазини.  

Стъпка 2 – източник на базовия документ 

За изработване на базовия документ може да се използва един от следните 
варианти: 

� съществуващ документ (Use the current document ) – при изработване на 
писмо може да се ползва отвореното в момента за създаване на следващ образец, но 
тази възможност не е достъпна при етикети и пликове. 

� нов документ – писмо или каталог може да се изработи на базата на 
съществуващ шаблон (Start from a template ), а при пликове и етикети се променя 
изгледа на отворения документ (Change document layout ). 

� по-рано създаден и съхранен документ (Start from existing document ).  

Стъпка 3 – определяне на източника с данни 

На тази стъпка се посочва източникът на данните, които ше се свържат с главния 
документ, като разполагаме със следните възможности: 

� съществуващ източник (Use an existing list ) – може да се използва 
създадена база от данни с приложенията Excel , Access , Outlook  или дори с Word , но с 
последното приложение, ако записите от данни не са подредени в таблица, трябва да се 
организират в отделни абзаци със символи за табулация или запетаи, разделящи 
полетата в записа. Независимо от използвания източник, първият ред на данните се 
разглежда като заглавие и елементите му се интерпретират като имена на полета. 

� справочник с адреси (Select from Outlook contacts ) – използва се 
информацията, създадена с приложението Outlook . 

� създаване на нов източник (Type a new list ) – информацията се 
организира в таблица, която съдържа по една колона за всяко поле; редовете 
представляват записите.  

Стъпка 4 – оформление на серийния текст 

� въвеждат се постоянните елементи, като се извършва тяхното 
форматиране. 

� вмъкват се полетата за свързване на необходимите места в съответния тип 
сериен текст; не може да се въведе поле за свързване директно в документа. 

Необходимите действия по въвеждане на постоянните елементи и вмъкването на 
полета за свързване се извършва само върху първия образец. Когато се приключи с 
неговото оформление и се получи желания резултат, тогава се преминава към 
следващия момент: 

� обновява се информацията върху всички създадени образци на серийния 
текст – навсякъде се появяват всички изработени елементи. 
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Стъпка 5 – предварителен преглед 

Може да се прегледа свързания документ с всички записи от базата от данни, 
тъй като първоначално се визуализират само серийните текстове върху една страница 
от този документ. Използват се бутони за придвижване напред или връщане назад; 
предвидена е възможност за намиране на конкретен запис по номера му. 

Стъпка 6 - отпечатване 

Изработеният главен документ може да се изпрати веднага към принтер или да 
стане нов документ, като и в двата случая се указва кои от създадените серийни 
текстове ще се включат – всички, текущия или от зададен диапазон. 

 

II. Създаване на етикети 

Понятието етикет се използва за обозначаване не само на пощенски етикети, 
съдържащи имена и адреси, но и всякакви табелки с имена (бадж), етикети за артикули 
и други подобни. Можете да използвате готов размер, но бихте могли и сами да 
определите желани от Вас размери на създаваните етикети.  

А. Пример за създаване на етикети по модел, като данните се пишат в 
момента 

Задача :  
Фирма изпраща на постоянни клиенти периодично различни пратки по пощата. 

Всеки път, върху всяка пратка, служителите трябва да поставят етикет с името и адреса 
на клиента. За да улеснят работата си, те не ги подготвят ръчно, а използват 
възможностите на приложението Word . 

Изработете пощенски етикети със следното съдържание: 
Получател: 

4000 Пловдив 
ул. Руен № 5 
Ангел Пенев 

Получател: 
5800 Плевен 
ул. Смилен № 3 
Петър Петров 

Получател: 
9000 Варна 
ул. Мусала № 51 
Иван Иванов 

Получател: 
3600 Лом 
ул. Рожен № 7 
Иван Венев 

Получател: 
4700 Смолян 
ул. Ком № 12 
Ана Пенкова 

Получател: 
3700 Видин 
ул. Ела № 12 
Ангел Денев 

Получател: 
4004 Пловдив 
ул. Латинка № 2 
Лили Златева 

Получател: 
3600 Лом 
ул. Рожен № 7 
Дичо Димов 

Получател: 
4700 Смолян 
ул. Перелик № 8 
Емилия Пенева 

Получател: 
1000 София 
ул. Персенк № 25 
Мария Бобчева 

Получател: 
5800 Плевен 
ул. Дунав № 37 
Нели Маринова 

Получател: 
4006 Пловдив 
ул. Гладстон № 9 
Василка Ботева 

Етикетите да бъдат: 
� с размери 5 х 9 см (височина / ширина);  
� разположени на лист с размер А4, портретна ориентация, по два на ред и в 

пет реда; 
� с разстояние между етикетите 0,5 см по вертикала и хоризонтала; 
� контурите на етикетите са червени; 
� текстовете на етикетите са Time New Roman , размер 16, цвят син, фон 

светлосив, отместване отляво за Получател: – 1 см, отместване за останалия текст – 2 см 
(ползвайте показания Модел 1). 
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Получател: 
4700 Смолян 
ул. Ком № 12 
Ана Пенкова 

Модел 1 

Изпълнение:  
От условието на задачата става ясно, че всички етикети съдържат един и същ 

постоянен текст (Получател: и ул.), но върху всеки етикет има различни данни, 
отнасящи се до името, адреса и др. Променящите се данни за всеки етикет ще оформим 
като запис, състоящ се от няколко полета; информацията от всички записи формира 
една база от данни, която ще съхраним като файл с подходящо име.  

Изпълнете следните действия: 
1. Отворете нов документ в Word .  
2. От меню Tools  изпълнете Letters and Mailings  и от присъединеното меню 
изберете Mail Merge ; отваря се панела за задачи Mail Merge .  
Чрез съветника преминавате през шестте стъпки, описани по-горе, като на всяка 

стъпка ще изпълните група от действия.  

Стъпка 1 – определяне на базовия документ  

3. От групата Select  document  type  изберете Labels  (създаваме етикети). 

Стъпка 2 – източник на базовия документ 

4. Изберете Change document layout , т.е. основният документ да се оформи чрез 
промяна на изгледа на отворения документ. 
5. Извършете настройка за размерите и разположението на етикетите чрез Label  
options ; отваря се едноименен диалогов прозорец.  
В този прозорец се избира типа на използвания принтер от блока Printer  

information ; определя вида на създавани самозалепващи се етикети и влияе на начина, 
по който Word  установява главния документ за тях: 

� Dot matrix  – при наличие на матричен принтер; използват се етикети 
върху ленти за непрекъснато подаване; 

� Laser and ink jet  – при лазерни принтери; използват се готови листове с 
етикети. 

Можете да прегледате създадените етикети; при избор на тип (търговска марка) 
от списъчното поле Label products  и производствен номер (Product Number ) се 
изписват размерите в блока Label information .  
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Създаване на нов етикет 

6. Създайте нов етикет с бутон New Label ;  
а) Задайте име, 

например Model_1, в полето 
Label name ;  

Ориентирайте се по 
показаното изображение на 
отворения прозорец New 
Custom laser за стойностите, 
които предстои да запишете 
в отделните полета. 

б) Запишете или 
изберете: височина за 
етикета 5 (в поле Label 
height ) и широчина 9 (Label 
width ); 

в) В полето Vertical 
pitch  запишете 6 – към 
височината 5 см се добавя 
исканото разстояние от 1 см 
между етикетите по 
вертикала;  

г) В полето 
Horizontal pitch  запишете 9,5 
(9 см широчина и 0,5 см 
разстояние по хоризонталата); 

д) В полето Number across  запишете 2 (да се разположат по два етикета на 
ред); 

е) В полето Number down  запишете 5 (5 реда с етикети); 

ж) Задайте разстоянията от краищата на листа до етикетите – отгоре 1 см (Top 
margins ) и отляво 1,2 см (Side margins ); 
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з) Уверете се, че е установен формат А4 за листа (21 х 29,7 см), върху който ще 
разпечатвате етикетите, в полето Paper size ; 

и) Затворете прозореца New Custom Laser  с ОК; новият етикет с име Model_1 се 
включва със зададеното име в списъка с производствени номера към категорията 
Other /Custom  в полето Label products .  

 
При необходимост можете да извършите промяна в някоя от зададените 

стойности чрез бутон Details .  
Ако се наложи да извършите промяна, след като са създадени първите образци 

за етикет, независимо дали все още сте на Стъпка 2 или сте се върнали от някоя от 
следващите стъпки, Word  издава предупредително съобщение - корекции, които до 
този момент не са съхранени, ще се загубят, ако приемете новите настройки. 

 
7. Затворете прозореца Label Options  с ОК; в документа на 
Word  се формира таблица, както се вижда от приложения 
кадър, разположена на един лист, с две колони и пет реда; 
всяка клетка от таблицата формира един етикет.  
Това е само шаблон, върху който ще се оформят 

постоянните и променящи се елементи на етикетите. Броят на 
окончателно изработените етикети ще се определи от броя на 
създадените и свързани записи от следващите стъпки на 
съветника.  

Стъпка 3 – създаване на списък с данни 

8. От блока Select recipients  изберете Type a new list  (нямаме предварително 
създаден списък с данните за етикетите). 
9. Използвайте реда Create  – отваря се прозорец, който позволява създаване на 
нов списък, с предварително подготвени полета, както се вижда от показания 
кадър: 
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За нашия пример не са необходими всички полета; за всеки етикет трябва да 

запишем пощенски код, населено място, адрес, име и фамилия. Това налага част от 
полетата да се преименуват, а излишните – да се премахнат. 

10. Използвайте бутон Customize ; отваря се прозорец, съдържащ имената на 
полетата в областта Field Names . 

 
Изтриване на поле 

11. Изтрийте излишните полета. 
а) Изберете името на поле – Title. 

б) Изтрийте го с бутон Delete , като потвърдите изтриването с ОК. 
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в) Изпълнете двете действия за полетата с имена (не са необходими в нашия 
пример): Company Name, Address Line 2, State, Country, Home Phone, Work Phone, E-mail 
Address. 

Преименуване на поле 

12. Преименувайте останалите полета, за да им дадете подходящи имена. 
а) Изберете името на поле First Name. 

б) Натиснете бутон Rename ,  

в) В полето To запишете Име и затворете с ОК. 

г) Променете имената на останалите полета: Last Name заменете с Фамилия, 
Address Line 1 заменете с Адрес, City – с Населено_място, ZIP Code – с Пощенски_код. 

Добавяне на ново поле 

В случай, че са необходими повече полета, отколкото предлага съветникът, или 
сте премахнали някое поле по невнимание, добавете ново поле с бутон Add ; отваря се 
прозорец, в който трябва да запишете името му. Спазват се следните изисквания: 

� името да съдържа до 32 символа; 

� позволени символи са букви, цифри, долна черта (не се разрешава 
използване на интервал); 

� първият символ да бъде буква или долна черта.  

Промяна на последователността 

13. Подредете полетата в последователността: Пощенски_код, Населено_място, 
Адрес, Име, Фамилия. 
а) Изберете името на поле Пощенски_код. 

б) Използвайте бутон 
Move Up , докато придвижите 
името преди полето Адрес. 

в) Изберете друго име на 
поле; използвайте и бутон Move 
Down , за да получите показания 
вид за подредбата на полетата.  

14. Затворете прозореца 
Customize Address List  с 
бутон ОК. 
След като сте завършили с персонализирането на полетата за Вашия списък, 

прозорецът New Address List  трябва да добие показания тук вид: 

 
Попълване на данни 

15. Попълнете данните, както е указано в условието на задачата: 
а) Поставете маркера в поле Име, запишете името за първия запис Ангел; 
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б) Поставете маркера в следващото поле (Фамилия) или използвайте клавиш Tab 
(чрез него се обхождат създадените полета) и запишете фамилията; преминете на 
следващото поле и запишете пощенския код; изпълнете тези действия, за да попълните 
всички данни в полетата на първия запис; 

в) Използвайте бутон New Entry , за да се визуализират същите полета за втория 
запис; попълнете данните. Така попълнете информацията в полетата за предвидените от 
условието на задачата брой записи. 

Съветникът изписва броя на създадените записи - Total entries in list . 
При необходимост можете да визуализирате информацията на конкретен запис, 

използвайки бутоните в блока View Entries  за първи / последен (First  / Last ), 
предишен / следващ (Previous  / Next ) или като зададете номера му (ако Ви е известен).  

 
Запис на базата 

16. Затворете прозореца с бутон Close . Отваря се прозорецът Save Address List , 
който предлага по подразбиране папката My Data Sources  като място за 
съхранение на файла с данните. 
17. Приемете или изберете друго място, задайте име на файла (например Адреси) и 
затворете с бутон Save.  
След съхраняване на информацията се отваря прозорец Mail Merge Recipients ; 

чрез бутон Edit  може да се направи промяна както на данните в полетата на записите – 
коригиране, добавяне, изтриване на запис, така и да се добавят или променят 
съществуващи полета. При затваряне на този прозорец с ОК настъпва промяна в 
шаблоните за етикети – във всички клетки от таблицата с изключение на първата се 
появява надпис <<Next Record >>, както се вижда от приложената част от документа. 
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Стъпка 4 – оформление на изгледа 

След като променящата се информация за всеки етикет е съхранена, трябва да се 
оформи общия изглед на етикетите, т.е. да се запише повтарящия се текст (Получател: и 
ул.) и да се укаже мястото за разполагане на данните от създадените записи. 

Изработване на постоянните елементи 

18. Изработете повтарящия се текст: 
а) Поставете маркера в полето на първия етикет и запишете текста Получател: 

като самостоятелен абзац (натиснете клавиш Enter ). 

б) Маркирайте записания текст и го форматирайте; задайте: 

� За символите - шрифт Times New Roman , размер 16, цвят син, 
наклонени, подчертани; 

� За абзаца – отместване отляво от границата на текстовото поле 1 см. 
в) Поставете маркера на реда след Получател: и създайте нов абзац (натиснете 

клавиш Enter ); запишете и другия постоянен текст - ул., последван от интервал. 

г) Маркирайте трите абзаца след Получател: и форматирайте; задайте: 

� За символите - шрифт Times New Roman , размер 16, цвят син; 

� За абзаците – отместване отляво от границата на текстовото поле 2 см. 
След изпълнение на горните действия първия 

етикет придобива показания тук вид (включен е 
бутон Show  от лентата с инструменти Standard , за 
да се ориентирате в изработените елементи). 

19. Изработете контурите и фона на етикетите: 
а) Маркирайте таблицата (можете да 

направите това чрез бутона в горния ляв ъгъл); 

б) От меню Table  изпълнете Table 
Properties ; в отворилия се прозорец 
активирайте страница с етикет Table  и 
използвайте бутон Borders and 
Shading  (можете да използвате 
Format  / Borders and Shading  – отваря 
същия диалогов прозорец); 

�  Активирайте страница 
Borders  и изберете контур от полето 

Style  от показания вид , 
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цвят червен, дебелина 2 ¼ pt , All  от блока Settings , Table  от списъчното поле Apply to ;  

� Активирайте страница Shading  и изберете цвят за фон на таблицата 
Gray – 10% ; 

в) Затворете прозореца с ОК; шаблоните за етикети променят вида си. 

Вмъкване на полета от записите 

20. Вмъкнете на подходящи места информацията за променящите се данни. 
а) Поставете маркера на реда след Получател: и изберете реда More items  от 

групата Arrange your labels ; отваря се 
прозорец Insert Merge Field , съдържащ 
имената на полетата в създадената база със 
записите. 

б) Изберете полето с име 
Пощенски_код и натиснете бутон Insert ; 
името на полето се вмъква на позицията на 
маркера. 

в) Затворете прозореца с бутон Close .  

г) Оставете един интервал след 
вмъкнатото поле и отново отворете 
прозореца Insert Merge Field . 

д) Изберете полето с име 
Населено_място и натиснете бутон Insert ; 
името на полето се вмъква на същия ред след 
интервала; затворете прозореца и натиснете 
клавиш Enter , за да преминете на нов ред.  

е) С описаните действия вмъкнете полето с име Адрес 
след постоянния текст ул., след което на нов ред вмъкнете 
полетата Име и Фамилия, разделени с интервал. 

Ако работите със скрити кодове на полета (по подразбиране е включена тази 
настройка за приложението Word ), имената на полетата за свързване се изобразяват, 
оградени с двойка ъглови скоби (специални символи; не могат да се въведат от 
клавиатурата); можете да копирате, премествате или форматирате вмъкнатите имена на 
полета, но се игнорира всяка промяна в самото име на поле. 

При работа с показани кодове на полета (команда Tools  / Options , страница 
View , включва се полето Field codes  от блока 
Show ) всяко име на поле за свързване се 
изобразява с MERGEFIELD, заградено със 
символите { } ; в този случай могат да се 
редактират имената на полетата (не се 
препоръчва).  

21. Копирайте създадения изглед за 
първия етикет и върху останалите, като 
използвате бутон Update all labels , при 
което етикетите придобиват вида (показана е част от страницата): 
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Стъпка 5 – преглед на изгледа 

На мястото на вмъкнатите имена на полета се визуализира информацията, 
съхранена за всеки един запис; създават се толкова етикета, колкото записи са 
създадени и съхранени във файла.  

22. Прегледайте създадените етикети. Тъй като се виждат само първите няколко 
етикета (разположени върху една страница от документа), използвайте бутоните 

 и  от групата Preview your labels , за да разгледате и останалите; в първия 
етикет се изобразява информацията за указания номер на запис след Recipient: . 
Чрез реда Edit recipient list  от групата Make changes  имате възможност да 

коригирате данните в полетата на записите; след затваряне на прозореца Mail Merge 
Recipients  информацията автоматично се обновява. 

 
Стъпка 6 – отпечатване 

Етикетите вече са създадени и остава тяхното 
отпечатване.  

23. Изпълнете Print  от групата Merge  и в 
отворения прозорец Merge to Printer  изберете All , 
за да отпечатате всички етикети. Затворете с 
бутон ОК; отваря се прозореца Print . 
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24. Изберете принтер, ако разполагате с няколко инсталирани; задайте 
допълнителни настройки (евентуално брой копия) и отпечатайте с ОК. 
В случай, че нямате инсталиран принтер, от групата Merge  изберете Edit  

individual labels ; отваря се прозорец Merge to New Document  и в него задайте 
номерата на етикетите, които ще формират нов документ с името Labels1. При избрана 
възможност All  новият документ е изграден от толкова етикета, колкото са записите в 
таблицата на базата от данни (в условието на задачата се изисква изработване на 12 
етикета – 10 на първата и два на следващата страница).  

 

Б. Пример за създаване на етикети по модел, като данните са от база от 
данни в Excel 

Задача :  
Библиотека се нуждае от азбучен каталог за наличните книги, т.е. необходими са 

библиотечни каталожни картички, съдържащи информацията за всяка книга. 
Изработете каталожните картички, които да бъдат: 

� с размери 12,5 х 5,5 см (широчина / височина) (по стандарт има и размер 
14 х 7 см);  

� разположени на лист с размер А4 пейзажна ориентация, по два на ред и в 
три реда; 

� с разстояние между каталожните картички 0,5 см по вертикала и 
хоризонтала; 

� контурите са в син цвят и дебелина 1 ½ pt ; фон на библиотечната картичка 
светлооранжево (Tan); 

� форматиращи параметри: за постоянния текст - Arial , размер 16, цвят син; 
за останалия текст - Time New Roman , размер 18, цвят черен; отместване отляво за 
абзаца Код: - 1 см и разстояние до следващия абзац 18 pt , отместване за останалия 
текст - 2 см и разстояние до следващ абзац 3 pt  (ползвайте показания Модел 2). 
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Модел 2 
� за източник на информация използвайте създадена таблица на база от 

данни с приложението Excel .  

Изпълнение:  
Каталожните катрички съдържат, както пощенските етикети, постоянен и 

променящ се текст и поради това ще ги изработим като друг вариант на серийния текст 
етикет.  

За персоналния за всяка картичка текст можете да използвате създадената 
таблица на базата от данни с информацията за книгите в една библиотека от Задача 1 на 
Раздел 1, Тема 3: Техники за работа с бази от данни, от учебника за 11 клас по 
Информационни технологии, или да създадете таблица от предложения по-долу примерен 
вид. Таблицата от примера съдържа полета, които няма да присъстват в каталожните 
картички. 

Не разполагате с таблицата  

1. Отворете приложението Excel . 
2. Следвайте инструкциите за създаване на таблицата, като имената на полетата 
за базата от данни разположите в първия ред на работния лист (не изработвайте 
заглавие). 
3. Преименувайте подходящо работния лист с таблицата (База_данни). 
4. Изтрийте останалите (ненужни) работни листове. 
5. Запишете информацията от работната папка на подходящо място с името 
Данни-библиотека и затворете документа.  

Разполагате с таблицата  

1. Отворете приложението Excel , отворете създадения файл с таблицата от Задача 
1 на Раздел 1, Тема 3: Техники за работа с бази от данни, от учебника за 11 клас по 
ИТ. 
2. Изтрийте редовете преди реда с имената на полетата (за правилно разпознаване 
на имената на полетата е необходимо те да са разположени в първия ред на 
работния лист) и съхранете направените промени, като зададете ново име на 
файла - Данни-библиотека.  

Код: 1005 

Автор: Иван Вазов 
Заглавие: Под игото 
Година: 1985 
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3. Затворете приложението Excel . 

Изработване на етикетите 

1. Отворете нов документ в Word .  
2. От меню Tools  изпълнете Letters and Mailings  и от присъединеното меню 
изберете Mail Merge ; отваря се панела Mail Merge .  

Стъпка 1 – определяне на базовия документ 

3. От групата Select  document  type  изберете Labels . 

Стъпка 2 – източник на базовия документ 

4. Изберете Change document layout , т.е. основният документ да се оформи чрез 
промяна на изгледа на отворения документ. 
5. Извършете настройка за размерите и разположението на етикетите чрез Label  
options ; отваря се едноименен диалогов прозорец.  
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Създаване на нов етикет 

6. Създайте нов етикет с бутон New Label ;  
а) задайте име, например Model_2, в полето Label name ; 

б) задайте:  

� височина за етикета 5,5 (Label height ) и широчина 12,5 (Label width ); 

� в полето Vertical pitch  запишете 6 (височина 5,5 см плюс 0,5 см между 
етикетите по вертикала); 

� в полето Horizontal pitch  запишете 13 (12,5 см широчина и 0,5 см 
разстояние по хоризонталата); 

� в полето 
Number across  запишете 2 
(по два етикета на ред); 

� в полето 
Number down  запишете 3 (3 
реда с етикети); 

� задайте 
разстоянията от краищата на 
листа до етикетите – отгоре 1,7 см (Top margins ) и отляво 2 см (Side margins ); 

� изберете формат А4 за листа, 
пейзажна ориентация. 

в) затворете прозореца New Custom 
Laser  с ОК; новият етикет с име Model_2 се 
включва със зададеното име отново в списъка 
с производствени номера към категорията 
Other /Custom  в полето Label products .  

7. Затворете прозореца Label Options  с 
ОК; вмъкнатата таблица се състои от две 
колони и три реда.  

Стъпка 3 – избор на базата с данни 

8. От блока Select recipients  изберете Use an existing list (разполагаме вече със 
създаден списък с данните за етикетите в приложението Excel ). 
9. Използвайте реда Browse  – отваря се прозорецът Select Data Source ; намерете 
папката, в която записахте файла Данни-библиотека, изберете го (уверете се, че в 
полето File of type  е избран реда All Data Sources ; така ще се визуализират 
всички възможни файлови формати, подходящи за източник на данни за 
създаваните етикети). 
10. Натиснете бутон Open ; визуализира се прозорецът Select Table , съдържащ 
имената на работните листове в съхранения файл, както и именуваните области 
(можете предварително да създадете няколко именувани области, включващи 
различни части от цялата таблица на базата от данни; не забравяйте: първият ред 
на областта трябва да съдържа имената на полетата). 
11. Изберете името на работния лист (База_данни$); натиснете бутон ОК.  
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12. Отваря се прозорецът Mail Merge Recipients , съдържащ наличните записи (не 
се разрешава промяна на данните, бутон Edit  не е активен). До имената на 
полетата се появяват списъчни бутони, както при техниката AutoFilter  за избор и 
включване на записи, отговарящи на определено условие. Включете всички 
записи с бутон ОК. 

 
Стъпка 4 – оформление на изгледа 

Изработване на постоянните елементи 

От Модел 2 се ориентираме за постоянните елементи (изписани в син цвят) и 
променящата се информация. 

13. Изработете повтарящия се текст: 
а) Поставете маркера в полето на първия етикет и запишете текста Код:, 

последван от интервал, като абзац (натиснете клавиш Enter ). 

б) Маркирайте внимателно записания текст без интервала (ако е необходимо, 
включете бутон Show  от лентата Standard , за да визуализирате непечатимите символи) 
и го форматирайте; задайте: 

� За символите - шрифт Arial , размер 16, цвят син, подчертани; 
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� За абзаца – отместване отляво от границата на текстовото поле 1 см и 
разстояние до следващия абзац (Format  / Paragraph , поле After  в блока Spacing ) 18 pt ; 

в) Поставете маркера на реда след Код: и запишете като нови абзаци Автор:, 
Заглавие: и Година:, последвани от интервал. 

г) Маркирайте с натиснат клавиш Ctrl  записаните несъседни текстове (без 
интервалите) и форматирайте както текста Код:, но без подчертаване (шрифт Arial , 
размер 16, цвят син). 

д) Маркирайте внимателно с натиснат клавиш Ctrl  несъседните текстове след 
форматираните от предишната точка (интервалите) от последните три абзаца и 
форматирайте; задайте: 

� За символите - шрифт Times New Roman , размер 18, цвят черен; 

� За абзаците – отместване отляво от границата на текстовото поле 2 см и 
разстояние до следващия абзац 3 pt ; 

След изпълнение на горните действия 
първият етикет придобива показания тук вид 
(включен е бутон Show ). 

14. Изработете контурите и фона на етикетите: 
а) Маркирайте таблицата (можете да 

направите това чрез бутона в горния ляв ъгъл); 

б) От меню Format изберете командата 
Borders and Shading ; 

�  Активирайте страница Borders  и изберете за контур от полето Style  
плътна непрекъсната линия, цвят черен, дебелина 1 ½ pt , All  от блока Settings , Table  от 
списъчното поле Apply to :;  

� Активирайте страница Shading  и изберете цвят за фон на таблицата Tan; 
в) Затворете прозореца с ОК; шаблоните за етикети променят вида си. 

Вмъкване на полета от записите 

15. Вмъкнете на подходящи места информацията за книгите от отворената база от 
данни. 
а) Поставете маркера на реда след Код: и изберете реда More items  от групата 

Arrange your labels ; отваря се прозорецът Insert Merge Field  с имената на полетата. 

б) Изберете полето с име Код и натиснете бутон Insert ; името на полето се 
вмъква на позицията на маркера. 

в) Затворете прозореца с бутон Close .  

г) Вмъкнете на съответните места с познатата Ви техника полетата с имена 
Автор, Заглавие, Година на издаване (поле може да се вмъкне и като се натисне бутона на 
мишката два пъти бързо върху името му). 

16. Копирайте създадения изглед и върху останалите етикети с бутон Update all 
labels , при което етикетите придобиват вида от включения кадър (показана е част 
от страницата): 
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Стъпка 5 – преглед на изгледа 

17. Прегледайте всички етикети, като използвате бутоните  и  от групата 
Preview your labels .  

Стъпка 6 – отпечатване 

18. Отпечатайте създадените етикети, като за целта изберете Print , или ги 
съхранете във файл (Edit individual labels ), ако не разполагате с инсталиран 
принтер. 

В. Пример за създаване на етикети по модел, като данните са от база от 
данни в Access 

Задача 1:  
Видеотека „Палитра” разполага с голям набор от касети и се нуждае от етикети, 

които да постави върху касетите, с информация за заглавие, жанр, националност и т.н. 
Изработете етикети, които да бъдат: 

� с размери 7 х 4 см (широчина / височина);  
� разположени на лист с размер А4 пейзажна ориентация по три на ред и в 

четири реда; 
� с разстояние между етикетите 0,6 см по вертикала и 1 см по хоризонтала; 
� контурите са в кафяв цвят, двойна непрекъсната линия с дебелина 1 ½ pt ; 

фон на етикетите бял цвят; 
� форматиращи параметри: за постоянния текст - Arial , размер 11, удебелен, 

цвят зелен; за останалия текст - Time New Roman , размер 13, цвят черен; отместване 
отляво за абзаците – 0,5 см; разстояние за абзаца с текст Заглавие до предишния абзац 
(с номера) 18 pt ;  

� за номера (оформен като абзац) - отместване отляво 5 см и отдясно 0,2 см; 
центриран текст; контур с непрекъсната линия в зелен цвят, шрифт Time New Roman , 
размер 13, удебелен, цвят зелен (ползвайте показания Модел 3); 

� за клетката от таблицата (първия образец за етикет) задайте разполагане на 
текста горе, с горно поле (до контура на клетката) 0,4 см. 

� за източник на информация използвайте създадена база от данни с 
приложението Access .  
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Модел 3 
 

Изпълнение:  
Информацията, която трябва да се запише върху етикета, се съдържа в 

изработената от Вас справка „Касети по жанрове и националности” в създадената 
Информационна система Видеотека „Палитра” в Раздел 2 от учебника за 11 клас по 
Информационни технологии. Тъй като в справката полето „жанр” е включено с неговия 
номер, необходима е нова справка, в която да включите името на жанра. 

Изработване на справка  

1. Отворете приложението Access . 
2. Създайте нова справка с името „Касети по жанрове и националности – имена”, 
използвайки съществуващата справка „Касети по жанрове и националности”, като 
следвате инструкциите за създаване на справка; включете визуализиране на името 
на жанра; запишете справката и затворете приложението Access .  

Изработване на етикетите 

3. Отворете нов документ в Word .  
4. От меню Tools  изпълнете Letters and Mailings  и от присъединеното меню 
изберете Mail Merge ; отваря се панела Mail Merge .  

Стъпка 1 – определяне на базовия документ 

5. От групата Select  document  type  изберете Labels . 

Стъпка 2 – източник на базовия документ 

6. Изберете Change document layout , т.е. основният документ да се оформи чрез 
промяна на изгледа на отворения документ. 
7. Извършете настройка за размерите и разположението на етикетите чрез Label  
options ; отваря се едноименен диалогов прозорец.  

Създаване на нов етикет 

8. Създайте нов етикет с бутон New Label ;  
а) задайте име, например Model_3, в полето Label name ; 

б) задайте:  

� височина за етикета 4 см и широчина 7 см; 

� разстояние по вертикала 0,6 см, по хоризонтала – 1 см; 

� три етикета на ред, четири реда; 

� разстояния от краищата на листа до етикетите – отгоре 3 см, отляво 
1,6 см; 

11 

Заглавие: Самуил 
Жанр: исторически 
Година на запис: 1985 
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� формат А4, пейзажна ориентация за листа. 

 
Стъпка 3 – избор на базата с данни 

9. От блока Select recipients  изберете Use an existing list (разполагате с база от 
данни в приложението Access ). 
10. Чрез реда Browse  намерете папката, в която съхранихте информационната 
система VIDEO, изберете файла (уверете се, че в полето File of type  е избран реда 
All Data Sources , за да се визуализират всички възможни файлови формати). 
11. Натиснете бутон Open ; визуализира се прозорецът Select Table , съдържащ 
имената на създадените таблици и справки (заявки) в съхранената база от данни; 
изберете справката „Касети по жанрове и националности – имена”; затворете с ОК. 

 
 

12. Отваря се прозорецът Mail Merge Recipients , съдържащ наличните записи; 
отново не се разрешава промяна на данните, както при използване на таблица от 
приложението Excel . Включете всички записи с бутон ОК. 
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Стъпка 4 – оформление на изгледа 

Изработване на постоянните елементи 

Постоянните елементи са изписани в зелен цвят. 
13. Изработете повтарящия се текст, като следвате заданието (ориентирайте се от 
Модел 3 за постоянните елементи). 
14. Изработете контурите на етикетите.  

 
Вмъкване на полета от записите 

15. Вмъкнете на подходящи места информацията за касетите от отворената база от 
данни. 
а) Поставете маркера в горния десен ъгъл в зеленото каре; изберете реда More 

items  от групата Arrange your labels ; от прозореца Insert Merge Field  изберете полето 
с име N_Kaseta и натиснете бутон Insert ; затворете с бутон Close .  

б) Вмъкнете на съответните места с познатата Ви техника полетата с имена 
Zaglavie, Name_Ganre, DataZapis. 
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18. Копирайте създадения изглед и върху останалите етикети с бутон Update all 
labels : 

Стъпка 5 – преглед на изгледа 

19. Прегледайте всички етикети, като използвате бутоните  и  от групата 
Preview your labels .  

Стъпка 6 – отпечатване 

20. Отпечатайте създадените етикети с командата Print  или ги съхранете във файл 
(Edit individual labels ), ако не разполагате с инсталиран принтер. 

Задача 2:  
Видеотека „Палитра” разполага с голям набор от касети, но има и достатъчно 

голям брой клиенти. Видеотеката се нуждае от информация за всеки клиент, 
съдържаща името (име и фамилия), адреса и телефон за връзка. Тези данни могат да се 
съхранят за по-бърз достъп до необходимата информация при нужда върху каталожни 
картички.  

Изработете каталожни картички с данните на всеки един клиент, които да бъдат 
(виж Модел 4): 

� с размери 8 х 5 см (широчина / височина);  
� разположени на лист с размер А4 пейзажна ориентация по три на ред и в 

три реда; 
� с разстояние между етикетите 1 см по вертикала и хоризонтала; 
� разстояние от горния и левия край на листа по 2 см; 
� контурите са в тъмносин цвят, линия според модела с дебелина 2 ½ pt ; фон 

на етикетите бял цвят; 
� форматиращи параметри: за постоянния текст - Arial , размер 12, удебелен, 

тъмночервен цвят, подчертан; за останалия текст - Tahoma , размер 14, цвят черен; 
отместване отляво за абзаците – 0,5 см; разстояние до следващ абзац 3 pt ;  

� за абзаца с номера - отместване отляво 5 см, отдясно 0,5 см, центриран 
текст; контур с непрекъсната линия в тъмносин цвят; за символите: шрифт Tahoma , 
размер 14, удебелен, цвят черен (ползвайте показания Модел 4); 
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� за клетката от таблицата с образеца за етикет задайте разполагане на текста 
горе, с горно поле (до контура на клетката) 0,5 см. 

� за източник на информация използвайте таблицата Klient от създадената с 
приложението Access  информационна система Видеотека „Палитра” в Раздел 2 от 
учебника за 11 клас по Информационни технологии.  

 

Име: Веселин Захариев 

Адрес: Скопие 27 

Телефон: 032-555-666 

256 

 
Модел 4 

Г. Пример за създаване на етикети по модел, като данните са от база от 
данни в Outlook 

Задача 1:  
За Коледните празници всеки иска да създаде настроение, да изненада свои 

съученици и приятели с малки подаръци, като ги изпрати по пощата. Пощенските им 
адреси са записани заедно с адресите за електронна поща като контакт с приложението 
Outlook . За да отнеме по-малко време надписването на колетните пратки и да имат 
един и същ общ вид, те могат да се изработят като сериен текст, тип етикет.  

Изработете пощенски етикети с оформлението и размерите от задачата в т. А, 
като използвате създадената база от данни с приложението Outlook  (Раздел 1, Тема 1, 
т. Б. Създаване на списък с контакти).  

Изпълнение:  
За тези етикети вече имате създаден модел (Model_1) и можете да го използвате в 

подходящия момент. Изпълнете следните действия: 

Изработване на етикетите 

1. Отворете нов документ в Word .  
2. Изпълнете командата Mail Merge  (Tools , Letters and Mailings ), за да отворите 
панела Mail Merge .  

Стъпка 1 - определяне на базовия документ 

3. От групата Select  document  type  изберете Labels . 

Стъпка 2 - източник на базовия документ 

4. Изберете: основния документ да се оформи чрез промяна на изгледа на 
отворения документ (Change document layout ). 
5. Отворете прозореца Label  options ; от списъка с търговските марки (Label  
products ) изберете Other /Custom , а от групата Products  number  изберете 
Model_1; убедете се, че са запазени размерите, разстоянията между етикетите и 
разположението им по два на ред и в пет реда (бутон Details ); затворете с ОК.  

 Стъпка 3 – избор на базата с данни 

6. От блока Select recipients  изберете Use from Outlook contacts (използваме 
създадените контакти с приложението Outlook ). 
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7. Чрез реда Choose Contacts Folder  се отваря прозорецът Select Contact List 
Folder (в някои случаи може преди това да се отвори прозорец Choose Profile , за 
да укажете приложението, използвано за контактите); изберете папката, в която 
сте съхранили данните с контакти (данните на съучениците са в папка Адреси-
съученици).  

 
8. Затворете с ОК.  
9. Отваря се прозорецът Mail Merge Recipients ; не се разрешава промяна на 
данните, както при ползване на база от данни, създадена с друго приложение 
(Excel  или Access ); преценете кои записи са Ви необходими (можете да ползвате 
техниката AutoFilter  за избор и включване на записи, отговарящи на определено 
условие). Включете нужните Ви записи и затворете с бутон ОК. 

Стъпка 4 – оформление на изгледа 

10. Създайте постоянните елементи върху 
етикетите и форматирайте според 
заданието (ползвайте Модел 1). 
11. Изработете контурите на етикетите.  
12. Отворете прозореца Insert Merge Field  
(с реда More items ) и вмъкнете на 
подходящи места (според модела) 
полетата: 
а) пощенски код (Zip/Postal Code) и 

населено място (City); 

б) адрес (Address); 

в) име и фамилия (First, Last).  

13. Копирайте създадения изглед и върху 
останалите етикети с бутон Update all 
labels : 

Стъпка 5 – преглед на изгледа 

14. Прегледайте всички етикети, като използвате бутоните  и  от групата 
Preview your labels .  

Стъпка 6 – отпечатване 

15. Отпечатайте създадените етикети с командата Print  или ги съхранете във файл 
(Edit individual labels ), ако не разполагате с инсталиран принтер. 
В случай, че желаете да създадете етикети с данни, записани като контакти в 

друга папка, различна от избраната, след приключване с комплектоването на тези 
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етикети и тяхното отпечатване или съхраняване като файл, върнете се отново на стъпка 
3 и изберете друга папка с контакти от приложението Outlook . 

Задача 2:  
Изработете пощенски етикети с оформлението и размерите от Задача 1, като 

използвате записаната информация за адресите на Ваши приятели от папка 
Адреси-приятели като контакти в приложението Outlook .  

 

III. Създаване на пликове 

Към свързаната кореспонденция спадат и пликовете; Word  дава възможност 
върху тях автоматично да се отпечатват имена и адреси. Може да се използва 
съществуващ източник на данни с информация за получателя или да се създаде нов 
източник.  

Задача 1:  
Видеотека „Палитра” отдава срещу такса касетите, с които разполага. Тя иска да 

уведоми онези свои клиенти, които не са върнали заети от тях касети в определения 
срок, че започва да тече наказателна такса в размер на 5% от цената за наемане за всеки 
просрочен ден, за което изработва уведомителни писма. Писмата изпраща по пощата, 
тъй като разполага с адресите на клиентите, и може чрез подготвен подходящ базов 
документ за сериен текст да ги отпечата върху пликовете.  

За тази задача е необходима създадената Информационна система Видеотека 
„Палитра” в Раздел 2 от учебника за 11 клас по Информационни технологии. В нея 
разполагате с данни за клиентите и датата на заемане на касетите. Видеотеката е въвела 
регламент за изпращане на писма, ако са изминали повече от десет календарни дни 
след датата на заемане. 

За пликовете може да се приеме един от стандартните размери – С6 (114 мм х 
162 мм), като информацията за Получател и Подател разположете според посочения 
по-долу Модел 5.  

 
Модел 5 
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Изпълнение:  

Необходима е промяна в логическия модел на данните за информационната 
система Видеотека „Палитра”, като се добавят полета за населено място и пощенски код 
към таблицата Klient, както и изработване на нова справка. 

Подготовка на базата от данни  

1. Отворете приложението Access ; намерете и отворете създадената база от 
данни с името VIDEO. 
2. Отворете таблицата Klient в режим Design  и добавете нови полета с имена City 
(тип Text  до 15 символа, с първи символ задължително главна буква, останалите 
позиции се разрешава да останат непопълнени) и PKod (тип Number  с входна 
маска за запис на четири цифри) след полето Address. 
3. Създайте нов формуляр, включващ полетата от таблицата Klient, за да 
попълните липсващите пощенски код и населено място. 
4. Създайте нова справка по подобие на справката за заеманията на касети по 
клиeнтски номер, съдържаща всички заети касети от клиенти, като включите: 
номер и заглавие на касета (от таблица Kaseta); номер на клиент, име и фамилия в 
отделни полета, адрес, населено място, пощенски код (от таблица Klient); датата на 
заемане на касетата (от таблица Zaemane); запишете справката с името „Справка на 
заемания по клиентски номер и адрес” и затворете приложението Access .  
Тъй като за всички пликове данните за подателя са едни и същи (името и 

адресът на видеотека Палитра), то тази информация може да се подготви както 
останалия постоянен текст, но може да се извлече и от настройката за персонализирано 
използване на приложението Word .  

Персонализиране на приложението Word  

1. От меню Tools  изпълнете Options ; отваря се диалоговия прозорец Options . 
2. Активирайте страница User  Information . 
3. В полето Name запишете името на потребителя на приложението (в дадения 
пример, името на фирмата Палитра). 
4. В полето Mailing address  запишете адреса на фирмата (напр. 4000 Пловдив, ул. 
Гладстон № 17). 

 
 
Сега вече можем да пристъпим към изработване на пликовете. 
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1. Отворете нов документ в Word .  
2. От меню Tools  изпълнете Letters and Mailings  и от присъединеното меню 
изберете Mail Merge ; отваря се панела за задачи Mail Merge .  
Чрез съветника преминаваме през шестте стъпки, описани подробно при 

изработване на различните видове етикети, като ще акцентираме върху различията, 
произтичащи от типа на серийния текст.  

Стъпка 1 – определяне на базовия документ  

3. От групата Select  document  type  изберете Envelopes . 

Стъпка 2 – източник на базовия документ 

4. Изберете Change document layout  (базовият документ отново оформяме чрез 
промяна на изгледа на отворения). 
5. Натиснете върху реда Envelope options ; отваря се диалогов прозорец, 
съдържащ две страници. 
6. Активирайте страница Envelope options : 
а) от поле Envelope  size  изберете размер за стандартен плик, тип пощенска 

картичка С6 (114 х 162 mm) . 

 Приложението предлага място за 
разполагане на полетата за получател и 
подател в блоковете Delivery address  и 
Return address , като можете да направите 
промяна в отместването спрямо левия 
(From Left ) и горния (From  Top ) край на 
плика. Чрез бутоните Font  можете да 
промените форматиращите параметри за 
изписването на адресите. Промените се 
наблюдават в блока Preview . 

б) в блока Delivery address  за 
данните за получателя задайте:  

�  шрифт Arial , размер 14;  
в) в блока Return address  за данните за подателя задайте:  

� шрифт Arial , размер 11, наклонен; 

� отместване спрямо горния 
край на плика 1,2 см. 

7. Активирайте страница Printing 
options  – задайте указание за: 
начина на подаване на пликовете 
към принтера - с лицето нагоре 
(Face up ) или надолу (Face down ); 
разполагане в ляво, в средата или в 
дясно.  
а) От блока Feed method  изберете 

Face up , плика да бъде разположен вляво 
(първи вариант). 

8. Затворете прозореца с ОК.  
Базовият документ, в който 

работите, веднага приема размерите на 
избрания вариант за плик и изписва 
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данните за подателя (от персонализирането на Word ) в предвидената позиция с 
установените форматиращи характеристики.  

9. Поставете меркера преди адреса на подателя, създайте нов ред и запишете 
текста Подател; подчертайте го. 
За адреса на получателя се формира текстово каре, което се визуализира при 

поставяне на маркера в предвидената област. На приложения по-долу кадър е очертано 
текстовото каре, а в горния ляв ъгъл е адресът на подателя. 
 

 
Стъпка 3 – избор на базата от данни 

10. От блока Select recipients  изберете Use an existing list (разполагаме с база от 
данни в приложението Access ). 
11. Чрез реда Browse  намерете папката, в която съхранихте информационната 
система Видеотека VIDEO, изберете файла VIDEO (уверете се, че в полето File of 
type  е избран реда All Data Sources ; за да се визуализират всички възможни 
файлови формати). 
12. Натиснете бутон Open ; визуализира се прозорецът Select Table , съдържащ 
имената на създадените таблици и справки (заявки) в съхранената база от данни; 
изберете справката „Справка за заеманията на клиент по клиентски номер и адрес”; 
затворете с ОК. 
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13. Отваря се прозорецът Mail Merge Recipients , съдържащ наличните записи без 
право за промяна на данните.  

 

Забележка: Особеното тук е, че датата се представя във формат 
„месец/ден/година”. Това налага, за правилното разпознаване и извършване на 
сравнения, използване на същия формат и разделител „/” за представяне на датата в 
средата Windows  (настройката се извършва от Control Panel  / Regional and Language 
Options ).  

Тъй като видеотеката ще изпраща писма 
само на онези клиенти, които не са върнали заетите 
касети до десет дни след датата на заемане, 
информацията трябва да се филтрира. 

14. Натиснете бутона за филтриране, 
разположен отляво на полето DataZaemane; 
показва се списък с различните дати. 
15. Изберете реда Advanced ; отваря се 
прозорец Filter and Sort ; активирайте 
страница Filter Records ; задайте (за примера 
искаме списък на клиентите, които са заели 
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касети преди 15 юли 2008 г. и не са ги върнали; Вие ще зададете друга дата в 
зависимост от датите на заемане във Вашата база от данни): 
а) от списъка Field  изберете полето, за което налагаме условие (DataZaemane); 

б) от Comparison  изберете условието за сравнение (Less than); 

в) в полето Compare to  запишете датата за сравнение „месец/ден/година”, като 
всяка част е с две цифри (за примера датата е 07/15/08 – 15 юли 2008 г.); 

г) затворете прозореца с ОК. 

 

Сега вече е променен списъкът със заемания, като са включени само клиентите, 
заели касети преди зададената дата за сравнение 15 юли 2008 г. (бутонът за филтриране 
е с променен цвят). 

 

16. Приемете така получения списък и затворете с ОК.  

Стъпка 4 – оформление на изгледа 

17. Поставете маркера в полето за получателя. 
18. От панела за задачи, от групата Arrange your envelope , изберете реда More  
items ; отваря се прозорецът Insert Merge  Fields . 
19. Изберете полето с име PKod и го вмъкнете (бутон Insert ), затворете прозореца с 
Close . 
20. Наберете от клавиатурата символа „интервал” и с описаните действия вмъкнете 
полето City. 
21. На нови редове вмъкнете първо полето Address, а след това полетата Ime и 
Familia, като не забравяте един интервал между тях.  
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Стъпка 5 – преглед на серийните текстове  

22. Прегледайте пликовете с информацията от базата от данни с бутоните  и 

. В случай, че не желаете отпечатване на конкретен запис, изключете го чрез 
бутон Exclude this recipient . 

Стъпка 6 – отпечатване  

23. Използвайте Print , за да отпечатате пликовете. Използвайте реда Edit 
individual envelope , за да съхраните подготвените пликове в самостоятелен 
документ, който получава по подразбиране (от вида на серийния текст) името 
Envelope , последвано от номер, както се вижда от следващия кадър: 
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IV. Създаване на серийни писма за изпращане по обикновена поща 
Задача :  

В продължение на задачата от т. ІІ. Създаване на пликове, Видеотека „Палитра” 
подготвя уведомителни писма, с които съобщава на клиентите си, че тече наказателна 
такса в размер на 5% от цената за наемане на касетата за всеки просрочен ден. Тъй като 
в по-голямата си част текстът на писмата ще бъде един и същ; ще се различават 
адресатите (клиентите, заели видеокасети), целесъобразно е да се изработи формуляр, в 
който ще се включат полета от същата база от данни, както при изработване на 
пликовете.  

Изпълнение:  
За тази задача е необходимо да подготвите писмо с подходящ текст за 

уведомяване на клиентите, които не са върнали касетите в регламентирания срок. 
Можете да използвате за образец дадения по-долу Образец-Уведомление.  

1.  Отворете нов документ в Word , запишете текста от приложения документ 
Образец-Уведомление, съхранете го с името Уведомление в папката Формуляри, 
ОбщоадминистративниДокументи, и оформете подходящо.  
2. От меню Tools  изпълнете Letters and Mailings  и от присъединеното меню 
изберете Mail Merge ; отваря се панела за задачи Mail Merge .  

Стъпка 1 – определяне на базовия документ  

3. От групата Select  document  type  изберете Letters . 

Стъпка 2 - източник на базовия документ 

4. Изберете Use the current document (базовият документ подготвяме от 
текущия). 
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Стъпка 3 – избор на базата от данни 

5. От блока Select recipients  изберете Use an existing list . 
6. Както в задачата за надписване на пликовете, намерете папката, в която 
съхранихте информационната система Видеотека VIDEO, изберете файла VIDEO. 
7. От прозореца Select Table  изберете справката „Справка за заеманията на клиент 
по клиентски номер и адрес”; затворете с ОК. 

 

8. Отваря се прозорецът Mail Merge Recipients  с наличните записи.  
Видеотеката подготвя писма само за онези клиенти, за които отпечата пликове с 

адресите, т.е. трябва да се зададе същото условие за филтриране на информацията в 
полето DataZaemane. 

9. Натиснете бутона за филтриране в полето DataZaemane. 
10. Изберете реда Advanced ; активирайте страница Filter Records ; задайте: 
а) от списъка Field  изберете полето DataZaemane; 

б) от Comparison  изберете условието за сравнение Less than; 

в) в полето Compare to  запишете датата за сравнение във формат 
„месец/ден/година” - 07/15/08 (заети преди 15 юли 2008 г.); 

г) затворете прозореца с ОК. 

Полученият списък съвпада със списъка при надписване на пликовете. 

 

11. Приемете така получения списък и затворете с ОК.  

Стъпка 4 – оформление на изгледа 

12. Поставете маркера след текста „Г-Н / Г-ЖА”. 
13. Отворете прозореца Insert Merge  Fields  (ред More  items ). 
14. Вмъкнете последователно полетата Ime и Familia, като не забравяте един 
интервал между тях.  



Информационни технологии ХІI клас 

72 

15. Поставете маркера на реда след името и вмъкнете поле с име Address; на нов 
ред вмъкнете поле City. 
16. Поставете маркера след текста „ГОСПОДИН / ГОСПОЖО”; вмъкнете поле Familia. 
17. Поставете маркера след текста „Касетите са заети от Вас на” и вмъкнете поле 
DataZaemane. 
На следващия кадър се виждат вмъкнатите полета на съответните места (за 

примера полетата са оцветени в сиво за лесно разпознаване).  

 
Образец-Уведомление 

Стъпка 5 – преглед на серийните текстове  

18. Прегледайте изработения образец с информацията от базата от данни с 

бутоните  и . В случай, че не желаете отпечатване на конкретен запис, 
изключете го чрез бутон Exclude this recipient . 

Стъпка 6 – отпечатване  

19. Позволява веднага отпечатване на писмата с реда Print  или съхранение в 
документ за по-късно отпечатване с реда Edit individual letters ; документът 
получава име по подразбиране от вида на серийния текст (Letters ). 

 

V. Създаване на серийни писма за изпращане по електронна поща 
Задача :  

Разглеждаме задачата от т. ІІІ. Създаване на серийни писма за изпращане по 
обикновена поща, но сега ще изпратим същите уведомителни писма за дължима 
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наказателна такса по електронна поща (ако имат регистриран e-mail  адрес) на 
клиентите, които не са върнали заетите от тях касети в срок до 15 юли 2008.  

Изпълнение:  
Това предполага промяна в логическия модел на ИС, като се добави ново поле в 

таблицата Klient за адреса за електронна поща. Изпълнете следното: 

Подготовка на базата от данни  

1. Отворете приложението Access ; намерете и отворете създадената база от 
данни с името VIDEO. 
2. Отворете таблицата Klient в режим Design  и добавете ново поле с име E-mail 
(тип Text  до 15 символа). 
3. Създайте нов формуляр, включващ полетата от таблицата Klient, за да 
попълните липсващия адрес за електронна поща. 
4. Създайте нова справка, подобна на справката за заеманията на касети по 
клиeнтски номер, съдържаща всички заети касети от клиенти, като включите: 
номер и заглавие на касета (от таблица Kaseta); номер на клиент, име и фамилия в 
отделни полета, адрес, населено място, пощенски код, адрес за електронна поща 
(от таблица Klient); датата на заемане на касетата (от таблица Zaemane); запишете 
справката с името „Справка на заемания по клиентски номер и адрес” и затворете 
приложението Access .  

Стъпка 1 – определяне на базовия документ  

1. Отворете създадения в предишната задача документ Уведомление (съдържа 
текста на уведомителното писмо, от папката Формуляри, 
ОбщоадминистративниДокументи).  

Стъпка 2 – източник на базовия документ 

2. Изберете Use the current document (както при подготовката на писмото за 
изпращане по обикновена поща). 

Стъпка 3 – избор на базата от данни 

3. От блока Select recipients  изберете Use an existing list . 
4. Намерете папката, в която съхранихте информационната система Видеотека 
Палитра, изберете файла VIDEO. 
5. От прозореца Select Table  изберете отново справката „Справка за заеманията на 
клиент по клиентски номер и адрес”; затворете с ОК (визуализира се допълнителното 
поле E-mail). 
6. Отваря се прозорецът Mail Merge Recipients  с наличните записи. 
Видеотеката ще изпрати писма само на онези клиенти, които не са върнали в 

определения срок заетите касети (до 15 юли 2008 г.), и полето E-mail е попълнено. Това 
налага задаване на условия в двете полета, DataZaemane и E-mail. 

7. Натиснете бутона за филтриране в полето DataZaemane, изберете реда 
Advanced ; активирайте страница Filter Records ; задайте: 
а) от списъка Field  изберете полето DataZaemane; 

б) от Comparison  изберете условието за сравнение Less than; 

в) в полето Compare to  запишете датата за сравнение във формат 
„месец/ден/година” - 07/15/08 (заети преди 15 юли 2008 г.); 

г) затворете прозореца с ОК. 
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д) Натиснете бутона за филтриране в полето E-mail, изберете реда Nonblanks .  

Броят на записите в получения списък е по-малък, тъй като не всички клиенти, 
които не са върнали касетите в срок, имат посочен адрес за електронна поща (виж 
следащия кадър):  

 

8. Приемете така получения списък и затворете с ОК.  

Стъпка 4 – оформление на изгледа 

9. Изпълнете последователно всички действия от Стъпка 4 на предишната задача 
(няма промяна в съдържанието на писмото и необходимите полета). 

Стъпка 5 – преглед на серийните текстове  

10. Прегледайте изработения образец с информацията от базата от данни с 

бутоните  и . 

Стъпка 6 – изпращане  

11. Чрез реда Electronic Mail  се отваря прозорецът Merge to E-mail ; съветникът е 
разпознал полето в базата от данни („Справка за заеманията на клиент по клиентски 
номер и адрес”), съдържащо адрес за 
електронна поща, и го визуализира в 
полето за получател на съобщението To:  
(ако не е правилно разпознато, изберете 
чрез списъчния бутон). 
12. Запишете в Subject line  повода за 
писмото. 
13. В блока Send records  задайте 
номерата на записите, на които 
изпращате съобщение с прикрепено 
писмо по Интернет. 
14. Затворете с ОК; съобщенията се 
изпращат веднага при връзка с Интернет. 
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