
Failide ühendamine (Hulgipostitus) 

Hulgikirjade koostamisel on vajalikud kolm elementi. 

1. Põhidokument ehk kirja sisu, siin sisaldub info, mida soovite edastada 

andmebaasis olevatele isikutele. 

2. Adressaadid - iga adressaadi nimi ja aadress, mille soovite 

põhidokumendiga ühendada. Näiteks nimed ja aadressid, mida te 

kirjakoostes kasutada soovite, peavad olema salvestatud andmefailis. 

Andmefailiks võib olla MS Outlooki kontaktiloend, MS Wordi tabelid, 

Exceli töölehed, MS Accessi andmebaasid. 

3. Valmisdokument, mis sisaldab põhidokumendi teavet ja iga adressaadi 

kordumatut teavet. 

Luua kaks faili 

 

 Põhidokument 

 Andmete tabel 

 

Põhidokument luua ametkirjana 

Põhidokumenti paigutada tekst: 

 

AS Mets teatab, et kodanik elukoht on 2010.a. saanud palka ja sellest on kinni peetud 

üksikisiku tulumaksu. 

 

Raamaupidaja  

 

 Moodustada adressaatide tabel ja salvesta tabel. Tabeli viimaseks isikuks lisada oma 

andmed. 

 

 

 Valida Postitused    ( Mailings)/  Alusta kirjakoostet (Start Mail Merge)  /Kirjad 

(Step by …) 

 Lisada põhidokumenti väljad valides Postitused  (Mailings)/ Lisa koosteväli  (Insert 

Merge Field)   
 

AS Mets teatab, et kodanik «Perenimi» «Nimi» elukoht «Tänav», «Linn» on 2010.a. saanud 

palka «Palk» ja sellest on kinni peetud üksikisiku tulumaksu «Tulumaks». 

 

  

Perenimi Nimi Tänav Linn e-mail Palk Tulumaks 

King Kalle Kinga 1 Tartu king@hot.ee 8945 7654 

Kurg Sirly Soo 12 Tallinn skurg@mail.ee 899047 8949 

Kaste Karin Kummeli 23 Tallinn kaste@hot.ee 123456 8574 

Siil Okas Saue 2 – 1 Tallinn siil@hot.ee 948336 78346 

Rebane Rein Ringi 3 Pärnu rebane@mail.ee 789454 39847 

Karu Ott Joa 2 – 35 Otepää karu.ott@mail.ee 788932 48573 

Kiisu Mäu Hariduse 1 Tartu kiisu@hot.ee 9876634 45878 
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Raamatupidaja 

 

 Valida kuhu väljastatakse dokument  Postitused (Mailings) /  Vii  lõpule  ja ühenda 

(Finish ja Merge) 

 

 

- Salvestada aadresstabel nime all tabel ja lisada faili nimele oma nimi. 

- salvestada lõplik põhidokument nime all  mets ja lisada oma nimi 

- moodustada väljastusdokument failina ja anda antud dokumendile nimi  mets_1 ja 

lisada oma nimi. 

- Moodustatud dokumendid paigutada vastuste kettale kausta ARVUTI_KI 

 

  

 


