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Mail merge



PENDAHULUAN

 Tidak jarang sebuah surat yang isinya sama
dikirim ke banyak orang. 

 Word for Windows menyediakan fasilitas untuk
membuat dengan cepat dan mudah.

 Dengan Mail Merge,  dapat membuat label 
alamat, amplop atau katalog.

 Dengan cara mengorganisasikan data surat
digabung dengan dokumen utama surat serta
mencetak hasil gabungannya



1. Dokumen Utama (Main Dokument) 

Berisi teks surat yang akan diperbanyak

2.  Sumber Data (Data Source)

Berisi data yang berbeda antara surat
yang satu dengan yang lainnya

Bagian Dari surat massal



 Membuka atau membuat dokumen utama, yang 
berisi informasi atau data umum yang sama
pada setiap surat.

 Membuka atau membuat sumber data, yang 
berisi data yang berbeda-beda pada setiap
surat.

 Menggabungkan data dari sumber data ke
dalam dokumen utama. 

 Setiap baris atau record pada sumber data 
menghasilkan satu lembar surat individual.

LANGKAH PEMBUATAN MAIL 
MERGE



 Buka surat (dokumen) yang sudah ada atau bila
belum ada surat (dokumen) baru.

 Setelah selesai simpanlah (save) surat
(dokumen).

Membuat dokumen utama



 Buka sumber data (data source) yang sudah ada
atau bila belum ada buatlah sumber data.

 Pastikan data yang akan diambil dalam dokumen
utama tersedia pada sumber data.

 Umumnya data dibuat dengan menggunakan
excel.

Membuat sumber data



 Klik Menu Mailing

 Klik Start Mail Merge

Langkah penggabungan



 Klik Step by Step….

 Step 2…

Langkah penggabungan



 Step 3….

 Step 4….

 Step 5….

 Step 6….

Langkah penggabungan



 1. Seperti biasa, buka Ms Word

 2. Bikin dulu desain surat-nya, pastikan
bagian yang nantinya mau diisi
dengan nama, alamat, hari dan
tanggal kita kosongi dulu. Kan mau diisi
secara otomatis. Seperti contoh saya
dibawah ini:

http://gratisfulltain.blogspot.com/2012/12/cara-menentukan-rangking-otomatis-di.html


3. Selanjutnya kita atur mail merge-nya.
Klik menu Mailings – Step by Step Mail 
Merge Wizard



4. Akan keluar panel tambahan di
bagian kanan ms.word kita.
Seperti ini:

http://ms.wordhttp/gratisfulltain.blogspot.com/2012/12/cara-menentukan-rangking-otomatis-di.html


5. Pada Step ke-2 ini, pilihlah Use 
the current document



 6. Pada step ke-3 ini, klik tulisan Browse di panel kanan,, lalu pilih
dokumen excel yang
berisi dafta nama, alamat, Hari & Tanggal tadi.

7. Nah, setelah itu akan muncul jendela Select Table, kita pilih
nama sheet yang udah kita
rename tadi,, seperti di sini: ALAMAT, jangan lupa klik OK



8. Lagi-lagi muncul jendela Mail Merge Recipients, pastikan
semua nama yang mau
dipake dalam keadaan ter-centang.
Setelah itu klik OK.

http://gratisfulltain.blogspot.com/2012/07/fungsi-tombol-f1-f12-pada-keyboar.html


9. Setelah itu, pastikan di panel kanan sudah ada tulisan nama data alamat
kita tadi. Kalau
belum ada, berarti masih ada kesalah di proses sebelumnya, baca dan ulangi
lagi
Selanjutnya klik Next di bawah untuk lanjut ke step 4

http://gratisfulltain.blogspot.com/2012/07/fungsi-tombol-f1-f12-pada-keyboar.html


10.sekarang kita akan menentukan di mana letak tulisan nama dan alamat itu nanti
berada di dokumen undangan kita.

Misalnya, kita pengen nama nanti diletakkan di belakang kata-kata Yth di undangan
kita → Yth, nama
Caranya, pertama, taruh kursor pada belakang kata Yth., dengan cara meng-klik sekali
di belakang kata Yth tersebut:



11. jika kalau berhasil, maka di belakang tulisan Bapak tadi akan ada tulisan
<<NAMA>>.
Itu artinya, bagian tersebut nantinya akan diisi oleh nama-nama di database tadi.



12. Selanjutnya, tempatkan kursor di belakang kata di, kemudian lakukan
hal yang sama,
masukkan field alamat ke bagian tersebut.
Hasilnya akan seperti ini:



13. Kalau sudah berhasil seperti itu. Klik Next di panel 
kanan bawah ya..
Tulisannya Next: Preview your letter... untuk melihat
preview undangan kita:


