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Capítulo 01 - Introdução 
 
O Reports Viewer é um aplicativo que permite processar os relatórios criados no Tools & Reports1, utilizando modelos 
(templates) em XLS extraindo informações de diversos bancos de dados como: Oracle, MySQL, SQL Server, NexusDB, 
PostgreSQL ou de outros bancos de dados através do TMS RemoteDB. Além disso, os relatórios gerados podem ser exportados 
em Excel, PDF ou enviados por e-mail, com extrema facilidade: 
 

 
 
Disponível em versões para computadores Windows, macOS (OS-X) e iOS (iPad e iPhone), o Reports Viewer é muito simples de 
ser utilizado. 
 
As principais vantagens do Reports Viewer são: 
 

• Os relatórios podem ser exportados para o Excel mantendo sua formatação original e permitindo, inclusive, que as 
planilhas geradas sejam alteradas para atender suas necessidades. 

• O Reports Viewer é compatível com computadores que utilizem os seguintes sistemas operacionais: 

o Windows2: desktops, notebooks e servidores. 

o macOS (OS-X)3: Macbook (Air e Pro), iMac e iMac Pro. 

o iOS4: iPhone e iPad. 

• Os relatórios serão visualizados com o mesmo layout, independentemente do dispositivo utilizado: 

 
 
Nas próximas páginas apresentaremos os principais recursos do Reports Viewer e se você possuir dúvidas na utilização do 
aplicativo, poderá entrar em contato pelo e-mail suporte@tr7.com.br 5. 

 
1 O Tools & Reports é o aplicativo para criação dos relatórios e é licenciado separadamente (visite o endereço www.tr7.com.br para maiores informações). 
2 Compatível com Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1 ou superior), Windows Server 2016 e Windows Server 2012 (32bits ou 64 bits). 
3 Compatível com macOS 10.14 Catalina e macOS 10.13 High Sierra (64 bits). 
4 Compatível com iOS 13 e iOS 12. 
5 Pode envolver custos adicionais de consultoria e/ou suporte ao usuário. 
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Capítulo 02 – Configurando o Reports Viewer 
 
O primeiro passo para utilizar o Reports Viewer é definir os parâmetros de conexão ao seu banco de dados. Enquanto você não 
fornecer esses dados de conexão, o aplicativo funcionará utilizando um banco de dados de testes, criado no seu dispositivo, 
com a única finalidade de permitir que você conheça melhor a aplicação antes de iniciar sua utilização. 
 
Assim que você carregar o aplicativo, verá uma tela similar a tela abaixo: 
 

 
Você deverá clicar (ou tocar) na engrenagem no canto superior direito para acessar a tela de configuração: 
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As opções de configuração da conexão são: 
 

Opção Descrição / observações 

Tipo SGBD Determina o fornecedor ou tipo de banco de dados ao qual este aplicativo deverá se conectar. 
As opções possíveis são: 

• Versão de testes: utiliza um banco de dados incorporado ao aplicativo cuja única finalidade é 
permitir que você analise o funcionamento do Reports Viewer. Ao selecionar essa opção não 
será necessário fornecer nenhuma configuração adicional como endereço do servidor, senha 
de conexão, porta de acesso, etc.  

• Hipercusto: Efetua uma conexão ao servidor de banco de dados do Hipercusto, poderoso 
sistema de cálculo do custo de produção, formação do preço de venda e análise de resultados. 

• MySQL: conecta-se a um servidor de banco de dados MySQL versões 4.0 até 6.0. 

• NexusDB: efetua uma conexão a um servidor de banco de dados NexusDB, versão 4.50 ou 
superior (para este banco de dados a conexão será efetuada via HTTP). 

• Oracle: a conexão será para um banco de dados Oracle versões 8.0 até a 12. 

• PostgreSQL: efetua conexão a um servidor PostgreSQL versões 8.0 até 10.4. 

• RemoteDB: Conecta-se a um servidor intermediário do TMS RemoteDB, isto é, a área de T.I. 
da sua empresa desenvolverá uma aplicação que fará a “ponte” entre o Reports Viewer e o 
seu servidor de banco de dados (poderá envolver custos adicionais de desenvolvimento, 
consultoria ou aquisição de licenças do TMS RemoteDB e outros softwares). 

• SQL Server: efetua conexão a um servidor Microsoft SQL Server versões 2005 até a 2017. 

• Obter configuração via HTTP: obtém as definições de conexão e do tipo de servidor a partir 
de um arquivo armazenado no seu servidor HTTP (essa opção está detalhada no capítulo 9). 
Essa opção é útil pois evita que o usuário veja os dados de acesso ao servidor de banco de 
dados. 

• Usar uma chave de configuração: obtém as definições de conexão a partir de um arquivo de 
configuração protegido e, como na opção anterior, as opções de configurações ficarão ocultas 
do usuário (essa opção também será detalhada no capítulo 9). 

• Usar arquivo de configuração: obtém as definições de conexão a partir de um arquivo 
armazenado localmente no seu PC ou em um disco do servidor da sua rede (essa opção só 
está disponível nas versões Windows e macOS e será detalhada no capítulo 9). 

Endereço servidor É o endereço do servidor de banco de dados onde o aplicativo deve se conectar e, dependendo 
do tipo de banco de dados, poderá ser um endereço IP, um nome DNS ou via HTTP.  

Porta (0 = padrão) Define o número da porta de conexão ao servidor de banco de dados. Se o seu banco de dados 
foi configurado para utilizar a porta padrão, você pode deixar esse campo com zero. 

Usuário SGBD Define o nome do usuário que deverá ser utilizado na conexão ao banco de dados. 

Senha do usuário É a senha de conexão ao banco de dados para o usuário especificado. 

Schema padrão Dependendo do tipo de banco de dados, será necessário indicar o nome do schema em que o 
aplicativo deve se conectar. Se, para o padrão do seu banco de dados não houver essa exigência, 
você pode deixar esse campo em branco. 

Schemas liberados para o 
usuário 

Define quais schemas (ou bancos de dados) poderão ser acessados pelo usuário, isto é, na tela 
de login deste aplicativo o usuário deverá especificar em qual banco de dados (schema) deseja 
se conectar. Você só precisa especificar mais de um schema quando o ERP do seu servidor for 
multiempresa e o usuário tiver que acessar as informações de cada empresa isoladamente. 
Você deverá especificar pelo menos um schema. 

Configurações adicionais Define as configurações adicionais da conexão como: timeout, página de código, protocolo de 
conexão, etc. Essas opções variam em função do tipo de banco de dados utilizado (maiores 
informações no Capítulo 10 – Parâmetros adicionais para a conexão). 

“Timeout” conexão Define o tempo de timeout (em segundos) para a conexão, isto é, se uma requisição efetuada 
ao servidor não for respondida no tempo especificado, o processo será interrompido. 

Permitir memorizar o 
nome do usuário 

Se você ativar essa opção, na tela de conexão será exibido um “checkbox” onde o usuário poderá 
definir que o nome do usuário deverá ser salvo em seu dispositivo. Essa opção só deve ser 
ativada se o dispositivo do usuário por um dispositivo pessoal como, por exemplo, um iPhone. 

Permitir memorizar a 
senha do usuário 

Similar a opção anterior, porém essa opção indica que o usuário poderá solicitar que sua senha 
de acesso seja salva em seu dispositivo. 

Permitir memorizar o 
último banco conectado 

Assim como a opção anterior, essa opção define que o usuário poderá solicitar que o último 
banco de dados (schema) seja memorizado em seu dispositivo. 
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Opção Descrição / observações 
Definições em (HTTP): Essa opção somente será exibida se você selecionar a opção “Obter informações via HTTP” no 

campo “Tipo SGBD” e determina o caminho completo do arquivo no seu servidor HTTP.  
Consulte o capítulo 9 para verificar como obter um arquivo de configuração e armazená-lo em 
seu servidor HTTP. 

Chave configuração: Essa opção só será exibida se você selecionar a opção “Usar chave de configuração” no campo 
“Tipo SGBD” e, aqui, você deverá digitar chave de configuração da conexão (maiores definições 
em configuração avançadas). Como a chave de configuração é um texto complexo, onde há 
distinção de letras minúsculas de letras maiúsculas, em vez de digitá-lo neste campo, “copie” e 
“cole” a chave de configuração. Consulte o capítulo 9 para verificar como obter a chave de 
configuração. 

Arquivo configuração: Essa opção está disponível apenas nas versões Windows e macOS (OS-X) e somente será exibida 
se você selecionar a opção “Usar arquivo de configuração” no campo “Tipo SGDB” e, aqui, você 
deverá especificar o caminho completo, em seu disco local ou em sua rede, onde está gravado 
o arquivo de configuração da conexão. Consulte o capítulo 9 para verificar como obter um 
arquivo de configuração. 

 

Após ter fornecido as opções de configuração, você deverá clicar (ou tocar) no botão  para registrar as configurações 

efetuadas ou então clicar no botão  para ignorar quaisquer alterações efetuadas e retornar para a tela de conexão. 
 
Importante:  Se você configurar o Reports Viewer para utilizar o banco de testes não haverá validação dos dados de acesso, 

ou seja, qualquer usuário/senha informada na tela de conexão será considerada válida. 
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Capítulo 03 – Efetuando a conexão 
 
Após ter configurado a conexão ao seu banco de dados, você deverá informar o nome de usuário, senha de acesso e selecionar 
o banco de dados que deverá ser acessado. Você também poderá, dependendo de como o aplicativo foi configurado, indicar 
que o nome do usuário, senha e banco de dados deverá ser “salvo” para que na próxima conexão não seja preciso fornecer 
essas informações novamente. Abaixo está um exemplo da tela de conexão: 
 

 
O processo de conexão é muito simples: informe o nome do usuário, senha de acesso e selecione o banco de dados (schema) 
que deseja utilizar.  
 
Repare que ao lado de cada campo existe uma opção “Memorizar” que, quando ativa, indica que os dados digitados em cada 
um dos campos deverão ser memorizados e utilizados na próxima conexão. A opção “Memorizar” não será exibida se você 
desativou essas opções na tela de configuração da conexão. 
 
Em seguida, clique (ou toque) no texto “Conectar” para efetuar a conexão com o servidor e exibir o menu do aplicativo. 
 
  



 Reports Viewer 
Página 8 de 23 

© TR7 / NatSam Consultoria Ltda - Os nomes de produtos e empresas citadas são marcas registradas de seus respectivos proprietários  
Informações sujeitas a modificações sem aviso prévio 

Capítulo 04 – O menu de opções do Reports Viewer 
 
Após ter se identificado (efetuado o login) será exibido o menu do Reports Viewer: 
 

 
 
Segue uma breve explicação de cada módulo do menu (adiante detalharemos melhor cada uma destas opções): 
 

Opção Descrição / observações 

Visualizar Permite apenas a visualização dos relatórios que foram criados no Tools & Reports6, que é o aplicativo 
que cria os relatórios para o Reports Viewer, e que foram liberados para o usuário que está logado. 

Configuração Permite definir a posição da barra de menu e exportar as definições de conexão. 

Alterar senha Essa opção permite alterar a senha de acesso do usuário utilizado para se conectar ao banco de dados 
(para alterar a senha é necessário conhecer a senha atual do usuário).  

Sair Desconecta do servidor e retorna para a tela de login do Reports Viewer. No Windows e no macOS 
também é possível finalizar a aplicação clicando no botão “Fechar janela” disponível no topo de cada tela 
do aplicativo. 

Licença de uso Cadastra a sua licença de uso do aplicativo (dados de registro). Essa opção está disponível apenas nas 
versões Windows e macOS (licenciadas a partir do site da TR7). 
Este botão não será exibido se o aplicativo foi licenciado pela App Store (iOS) ou da Mac App Store 
(macOS), pois, ao adquirir o Reports Viewer da loja da Apple, ele será licenciado automaticamente. 

Manual de uso Exibe o manual de utilização do Reports Viewer7.  O modo de apresentação do manual dependerá do 
sistema operacional utilizado, ou seja: no Windows ou no macOS o manual será exibido utilizando o seu 
navegador de internet (browser) enquanto no iOS (iPad / iPhone) ele será exibido no aplicativo. 

 
Para acionar o módulo desejado você precisa apenas clicar (ou tocar) em cima do nome ou da imagem do módulo desejado. 
 
Adiante descreveremos com maiores detalhes cada módulo. 
  

 
6 O Tools & Reports é o aplicativo para criação dos relatórios e é licenciado separadamente (visite o endereço www.tr7.com.br para maiores informações). 
7 O botão “Manual de uso” será exibido apenas se o arquivo ReportsViewer.pdf for localizado na pasta da aplicação. Se na sua cópia você esse botão não for 

exibido, você poderá obter uma cópia do manual no site da TR7 (www.tr7.com.br). 
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Capítulo 05 – Módulo “Visualizar” 
 
Este módulo permite a visualização dos relatórios criados no Tools & Reports8, que é o aplicativo de definição dos relatórios e 
liberados para o Reports Viewer, e é similar à tela abaixo: 
 

 
 

Importante:  A tela apresentada é apenas um exemplo, isto é, você verá os relatórios que foram criados pela área de T.I. da 
sua empresa e, se nenhum relatório foi criado, você verá uma tela em branco. 

 
 Nesta tela serão exibidos apenas os relatórios que estão marcados como “ativos”, que estejam dentro da sua 

data de validade e que possam ser acessados pelo usuário conectado ao banco de dados. 
 
 Se houver uma quantidade elevada de relatórios, você deverá “rolar” a tela com o mouse (ou com um toque de 

dedo) até encontrar o relatório que deseja emitir.  
 
 

Após localizar o relatório que desejado, usando o mouse ou tocando o mesmo, pressione o botão  para iniciar o processo 
de emissão do relatório, que poderá ocorrer de duas formas: 
 

1. Se o usuário tiver que fornecer parâmetros para a emissão o relatório como, por exemplo, período desejado, código 
de um determinado item, etc., será exibida a tela de digitação dos parâmetros. 
 

2. Se o relatório não necessitar de parâmetros para sua emissão, e se não houver nenhuma informação que deve ser 
exibida para o usuário, o relatório será processado assim que você clicar no botão de visualização. 
 

 
A tela de parametrização do relatório é similar à tela abaixo (lembre-se, a tela que apresentaremos a seguir é apenas um 
exemplo): 
 

 
8 O Tools & Reports é o aplicativo para criação dos relatórios e é licenciado separadamente (visite o endereço www.tr7.com.br para maiores informações). 
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Os textos para cada parâmetro são os que foram informados no Tools & Reports9 e, abaixo de cada campo, existe uma pequena 
informação dizendo o tipo de dado que deverá ser digitado e se o campo é de preenchimento obrigatório. 

Após fornecer os parâmetros, pressione novamente o botão  para iniciar o processamento e, quando concluído, você verá 
o relatório em seu computador ou dispositivo. Abaixo está um exemplo da tela de visualização: 
 

 

 
9 O Tools & Reports é o aplicativo para criação dos relatórios e é licenciado separadamente (visite o endereço www.tr7.com.br para maiores informações). 
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Utilize o mouse (ou toque a tela) para movimentar o relatório entre as diversas páginas. Você poderá, ainda, utilizar os 
seguintes botões: 
 

 
Ajusta o tamanho do relatório de maneira que uma página seja inteiramente visualizada no display do seu 
computador / dispositivo. 
 

 
Ajusta o tamanho do relatório de modo que a largura da página ocupe completamente o display do seu 
computador / dispositivo. 
 

 
Exibe o relatório em uma escala de 100% do tamanho real (respeitando o tamanho do display do seu 
dispositivo). 
 

 
Amplia a exibição do relatório (zoom in). 
 

 
Reduz a exibição do relatório (zoom out). 
 

 
Exporta o relatório no formato PDF (Portable Document Format), padrão definido pela Adobe e atualmente 
suportado pela grande maioria dos aplicativos. Esse botão somente será exibido se o usuário conectado no 
Reports Viewer estiver autorizado a exportar os relatórios gerados nesse formato.  
 

 
Exporta o relatório em planilha de cálculo no padrão do Excel. Esse botão somente será exibido se o usuário 
conectado no Reports Viewer estiver autorizado a exportar os relatórios gerados nesse formato.  
 

Importante:  O funcionamento dos botões de exportação depende do tipo de dispositivo utilizado, isto é, no caso do Windows 
e macOS, será solicitado o nome e local onde o arquivo de exportação deverá ser gerado. No caso de dispositivos 
iOS (iPhone / iPad), será exibida a tela de compartilhamento para que você indique para qual aplicativo o arquivo 
de exportação deve ser enviado. 

 
  



 Reports Viewer 
Página 12 de 23 

© TR7 / NatSam Consultoria Ltda - Os nomes de produtos e empresas citadas são marcas registradas de seus respectivos proprietários  
Informações sujeitas a modificações sem aviso prévio 

Capítulo 06 – Módulo “Configuração” 
 
O módulo de configuração permite definir a posição da barra de botões e exportar as configurações da conexão. A tela deste 
módulo é similar à tela abaixo: 
 

 
As opções dessa tela são: 

 
Opção / Campo Descrição / observações 

Exibir botões no topo das telas Quando esta opção estiver selecionada, os botões do menu de cada módulo serão exibidos 
no topo das telas. 
 

Exibir botões no rodapé das 
telas 

Quando esta opção estiver selecionada, os botões do menu de cada módulo serão exibidos 
na parte inferior das telas. 
 

 
Após alterar as configurações, você deverá clicar (ou tocar) no botão  para registrar os dados fornecidos ou então clicar no 

botão  para ignorar quaisquer alterações efetuadas e retornar para a tela anterior. 
 

O botão  10 deve ser utilizado para exportar as configurações de conexão da aplicação (consulte o capítulo 9 para maiores 
informações). 

  

 
10 O botão de exportação das configurações não será exibido se você estiver utilizando o banco de dados para testes.  
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Capítulo 07 – Módulo “Licença de uso” 
 
O módulo “Licença de uso” deve ser utilizado para cadastrar sua licença de uso do Reports Viewer (apenas no sistema 
operacional Windows) ou para exibir os dados da licença cadastrada. 
 
Abaixo está um exemplo desta tela: 
 

 
 
Na tela com os dados da sua licença, encontramos as seguintes informações (que não poderão ser alteradas): 
 

Informação Descrição / observações 

Licenciado para É o nome da empresa ou pessoa física para a qual o Reports Viewer está licenciado. O nome 
exibido está incorporado na sua licença de uso e, para ser alterado, você precisará entrar em 
contato com a área comercial da TR7 / NatSam Consultoria Ltda e verificar como proceder 
para efetuar essa alteração (pode envolver custos adicionais). 

Identificação  É o número de identificação da empresa (pessoa física) nos órgãos oficiais como: CNPJ, CPF, 
etc. Se o seu número de identificação for alterado e você deseja atualizar na sua licença, será 
necessário entrar em contato com a TR7 / NatSam Consultoria Ltda para verificar como 
proceder para efetuar essa alteração (pode envolver custos adicionais). 

Licença de uso Representa o número da licença de uso. Esse número é único e deverá ser informado em 
qualquer contato efetuado com a TR7, NatSam ou seus representantes. 

Data aquisição Indica a data em que o Reports Viewer foi licenciado para a empresa (ou pessoa física). 

Subscrição válida até Indica a validade da sua subscrição, isto é, enquanto sua empresa (ou pessoa física) possuir 
um período de subscrição ativo, você terá direito a receber todas as novas versões que sejam 
lançadas (consulte seu contrato de licenciamento para maiores informações). 

Licença válida da versão Indica o número da primeira versão do Reports Viewer licenciada para sua empresa (ou pessoa 
física). 

Licença válida até a versão Indica até qual versão do Reports Viewer você poderá utilizar com a licença que foi adquirida. 
Para usar uma versão posterior ao número indicado nesse campo, você terá que adquirir uma 
nova licença de uso. 
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Nesta tela, você poderá utilizar os seguintes botões: 
 

 
Registra um arquivo de licença armazenado em seu computador (ou na sua rede local). Geralmente os arquivos 
e licença possuem a extensão “.LIC” e são fornecidos apenas para as empresas / pessoas físicas que adquiriram 
uma licença de uso do Reports Viewer. 
 

 
Registra um arquivo de licença armazenado na área de transferência do seu sistema operacional (Clipboard), 
ou seja, você pode abrir seu arquivo de licença em um editor de textos como o Notepad, copiar o texto para a 
área de transferência e depois importa no Reports Viewer através deste botão. 
 
 

Importante:  Enquanto você não incluir uma licença válida no Reports Viewer, a cada botão do menu que for pressionado será 
exibido uma mensagem informando que você deve adquirir uma licença de uso e, após quatro dessas mensagens 
serem exibidas, o sistema se desconectará do servidor e retornará para a tela de conexão. Essa tela de confir-
mação é similar à tela abaixo: 

 

 
 
 Os dados da licença de uso ficam registrados no banco de dados e, assim, qualquer dispositivo ou computador 

que se conectar a um banco de dados que possua uma licença válida, estará automaticamente licenciado para 
utilizar o Reports Viewer. 

 
 Na versão para o iOS (iPhone), iPadOS (iPad) ou macOS não há necessidade de cadastrar sua licença de uso pois, 

ao adquirir o aplicativo na App Store ou na Mac App Store (loja de aplicativos da Apple), seu dispositivo será 
licenciado automaticamente pela Apple e, por isso, você não verá os dados da licença.  

 
 Os dados da sua licença de uso são confidenciais, intransferíveis e não devem ser divulgados para outros usuários 

e/ou outras pessoas. Cada dispositivo deverá dispor de uma licença de uso, por exemplo: se você pretende 
utilizar o Reports Viewer em 10 computadores você deverá adquirir 10 licenças de uso do aplicativo. 
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Capítulo 08 – Módulo “Alterar senha” 
 
O módulo “Alterar senha” permite que você altere a sua senha de conexão ao banco de dados do Reports Viewer. Sua tela é 
similar à tela abaixo: 
 

 
O processo de troca da senha é muito simples: 
 

1. Digite sua senha atual 
2. Digite a nova senha de acesso que deseja utilizar 
3. Redigite a nova senha de acesso 

 

Após informar os dados descritos acima, você deverá clicar (ou tocar) no botão  para registrar a nova senha ou então clicar 

no botão  para continuar utilizando a senha antiga. 
 
Importante:  Se você esquecer a nova senha digitada, não conseguirá mais acessar o sistema utilizando o nome do usuário. Se 

isso ocorrer, você deverá solicitar que outro usuário do Reports Viewer, que seja administrador do sistema ou 
que tenha acesso ao cadastro de usuários, selecione sua conta e troque sua senha. 
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Capítulo 09 – Protegendo os parâmetros da conexão 
 
Como explicamos no capítulo de configuração da conexão, para proteger os dados de acesso ao seu SGBD e para evitar que o 
usuário a digite todos os parâmetros de conexão, o Reports Viewer permite obter essas definições via HTTP, usando uma “chave 
de configuração” ou, ainda, se você utiliza um dispositivo Windows ou macOS, através de um arquivo em disco. 
 
Para obter um arquivo de configuração válido, você deverá executar o procedimento abaixo: 

1. Configure o Reports Viewer com os dados de acesso ao servidor, senha, bancos de dados, etc. 
2. Autentique-se no Reports Viewer e acesse o módulo “Configuração”. 

3. Pressione o botão  , que só estará visível para usuários com nível de administrador ou que tenham o direito 
“Exportar configurações de conexão” configurados em sua conta de usuário, e: 

a. No Windows ou no macOS: indique um nome e local onde o arquivo de configuração deverá ser salvo. 
b. No iOS: Envie o arquivo por e-mail ou compartilhe-o com outra aplicação que permita editá-lo. 

 
Pronto, você já tem o arquivo de configuração gerado (no formato TXT). Esse arquivo estará criptografado, evitando que as 
configurações de acesso sejam visualizadas ou alteradas pelos usuários. 
 
Veja um exemplo do conteúdo de um arquivo de configuração: 
 
 
 
 
 
 
Como você pode ver, não é possível ver os dados de acesso ao servidor, senha de conexão ou qualquer outra informação 
utilizada na conexão ao SGBD e, caso ocorra qualquer adulteração no arquivo, ele não será aceito pelo Reports Viewer. 
 
Depois, você só precisa enviar os dados do arquivo de configuração para seus usuários, que poderá ser realizado através de 
um dos métodos de conexão abaixo: 
 

Opção (tipo de SGDB) Procedimento para utilizar o arquivo gerado 

Obter configuração via HTTP • Salve o arquivo gerado no servidor WEB da sua empresa (ou em outro servidor de 
hospedagem que possua o protocolo HTTP habilitado). 

• Na tela de conexão, no campo “Definições em (HTTP)” forneça o caminho completo de 
acesso ao arquivo de configuração.  

 
Por exemplo: se você gerou o arquivo de configuração dos dados de conexão com o nome 
diretoria.cfg e gravou esse arquivo na pasta /web/downloads, sendo que a pasta web é a 
pasta raiz de acesso ao seu servidor FTP e o nome do seu domínio é empresa.com.br, 
então, o caminho completo de acesso será: 
http://www.empresa.com.br/downloads/diretoria.cfg 

Usar chave de configuração • Envie o arquivo de configuração por e-mail para o usuário (ou por algum outro modo 
onde ele possa acessar os dados do arquivo). 

• Abra o arquivo em um editor de textos (como o Notepad) e copie todo o texto para a 
área de transferência do dispositivo (clipboard). 

• Pressione o botão  para copiar a chave da área de transferência para o campo “Chave 
de configuração”. Informe a chave completa e não altere seus dados ou inclua caracteres 
adicionais pois, se fizer isso, a chave não será aceita pelo Reports Viewer. 

Usar arquivo de configuração 
 
(essa opção só está disponível 
nas versões do Reports Viewer 
para o Windows e macOS). 

• Salve o arquivo no disco do computador do usuário ou em uma unidade de rede que o 
usuário tenha acesso. 

• No campo “Arquivo de configuração” informe o caminho de acesso ao arquivo gerado. 
Por exemplo: se você gerou o arquivo de configuração dos dados de conexão com o nome 
diretoria.cfg e gravou esse arquivo na pasta F:\Arquivos\Config o caminho completo de 
acesso será: 
F:\Arquivos\Config\diretoria.cfg 

 

bD1YohJ1kf2fKWzPvbtL5j30JHu+tSYLQxIlX7cSdiYrOyqSIKw/WL+zXdVDU7/aIOCQN7vJ7Bc/bT1+GVAZZHTr7OR4D7Fm4

2hTg91kacT9Fv6nRx99IDIXDUlmY3Czx22ngkM36zsAHquC4ETcbeC4N4qwXxyfHEn24HmNnYDR0rgs7UwX1keXDz09h+12Ju

NioR1964PPqu1npPAMUHCyjLBaf678y/IxT0w+Q7KE6ff9gh31I3x9kpkyBqKh9me6VGufnV1Q0FYrenNaetSNrc5XNL9KxIK

1239fMcxZNEOBYx7LqbYi6v0X9OxSasQNaTSaMzM7PeKFYpE1H5tojTn6ldWxXsXVCDuObQ3mQi5IRM3vJXIEtUYSyl1FUz81 

http://www.empresa.com.br/downloads/diretoria.cfg
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Capítulo 10 – Parâmetros adicionais para a conexão 
 
Conforme explicamos no capítulo 2, é possível fornecer configurações adicionais para a conexão. Esses parâmetros dependem 
do tipo de banco de dados utilizado e devem ser fornecidos no formato abaixo: 
 
CONFIGURAÇÃO=VALOR 

 
Onde: 
 

• CONFIGURAÇÃO ............. é o parâmetro ou configuração que você deseja definir. 

• = ........................................ utilizamos o sinal igual para separar o parâmetro do seu valor. 

• VALOR  ........................... texto que define a configuração que deve ser efetuada. 
 
Veja alguns exemplos: 
 

Provider=prDirect 

IPVersion=ivIPv6 

Charset=UTF8 

Direct=True 

 

 
Na tabela abaixo estão os principais parâmetros suportados pelo Reports Viewer e, na última coluna, estarão relacionados com 
quais tipos de bancos de dados esses parâmetros podem ser utilizados: 
 

Parâmetro Descrição SGBD 

Authentication Define o modo de autenticação ao servidor que deverá ser utilizada: 

• auWindows → utiliza a conexão integrada do Windows. 

• auServer → efetua a conexão de identificação do usuário através de nome 
de usuário e senha (essa é a opção padrão). 

 

SQL Server 

Chartset Define a página de código que deve ser utilizada pelo Reports Viewer na conexão 
com o banco de dados. 

mySQL 
Oracle 
PostgreSQL 

Compress Indica que deverá ser utilizada a compressão de dados na transferência dos dados 
entre o Reports Viewer e o SGBD.  A cláusula TRUE ativa a compressão e a cláusula 
FALSE desativa (o padrão é desativado). 

mySQL 

ConnectionTimeout Define o tempo máximo, em segundos, que o Reports Viewer deve aguardar pela 
resposta do servidor aos comandos enviados ao SGBD. 

mySQL 
Oracle 
PostgreSQL 
SQL Server 

ConnectMode Define os privilégios de conexão: 

• cmNormal → conecta como um usuário normal (essa é a opção padrão) 

• cmSysOper → efetua uma conexão com a regra SYSOPER. 

• cmSysDBA → efetua uma conexão com a regra SYSDBA. 

• cmSysASM → efetua uma conexão com a regra SYSASM. 

Oracle 

Direct Define se a conexão deve ser realizada diretamente ao servidor, através do 
protocolo TCP/IP (True) ou se deverá ser utilizado o cliente de conexão ao 
servidor instalado no sistema operacional (False).  O padrão para essa opção é 
false (conectar usando o cliente). 

Oracle 

IPVersion Define qual protocolo deve ser utilizado na comunicação com o servidor. As 
opções possíveis são: 

• ivIPv4 → indica que dever ser utilizado o protocolo IP V4 (essa é a opção 
padrão para a conexão). 

• ivIPv6 → indica que dever ser utilizado o protocolo IP V6. 

• ivIPBoth → Serão utilizados os dois parâmetros, ou seja, se o IPv6 estiver 
disponível no seu dispositivo, ele será utilizado preferencialmente, mas, se 
uma conexão via IP v6 falhar, será utilizado o IP V4. 

mySQL 
Oracle 
PostgreSQL 
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Parâmetro Descrição SGBD 
Protocol Define o protocolo que deve ser utilizado na conexão ao servidor. As opções para 

esse parâmetro são: 

• mpTCP → efetua a conexão ao servidor usando o TCP/IP. 

• mpSocket → efetua a conexão através de Sockets. 

• mpPipe → efetua a conexão utilizando o protocolo Named Pipe. 

• mpSSL → efetua a conexão TCP/IP criptografada via SSL. 

• mpHTTP → efetua a conexão através de um túnel HTTP. 

• mpDefault → utiliza o melhor protocolo conforme o tipo de dispositivo 
utilizado. 

mySQL 

Provider Define o modo de conexão ao servidor. As opções para esse parâmetro são: 

• prAuto → identifica o melhor modo de conexão ao servidor (essa é a opção 
padrão para esse parâmetro). 

• prSQL → utiliza o provedor que acompanha o Windows. 

• prNativeClient → utiliza o cliente padrão do SQL Server. 

• prCompact → utiliza o ciente da versão Compact Edition 

• prDirect → conecta-se diretamente ao servidor via TCP/IP. 

SQL Server 

ProtocolVersion Versão de protocolo que deve ser utilizado na comunicação com o servidor: 

• pv20 → efetua a conexão a servidores PostgeSQL 7.3 ou anteriores. 

• pv30 → efetua a conexão a servidores PostgeSQL 8 ou superiores 
 

PostgreSQL 

UseUnicode Define se os dados enviados para o servidor devem estar em UTF-8 (true). O 
padrão para esse parâmetro é false. 

mySQL 
Oracle 
PostgreSQL 

 
Importante:  As conexões com o NexusDB, RemoteDB e Hipercusto não suportam parâmetros adicionais de configuração da 

conexão (se você especificar algum parâmetro com esses bancos, eles serão ignorados). 
 
 Os parâmetros acima são opcionais, isto é, se não forem informados, serão utilizados os valores padrão para 

cada configuração.  
 

Se você especificar algum parâmetro incorreto, receberá uma mensagem de erro ao tentar se conectar ao banco 
de dados. 

 
 No caso de dificuldade na conexão, consulte o DBA da sua empresa ou, então, entre em contato com o Suporte 

ao Usuário da TR7 / NatSam (pode envolver custos adicionais de suporte). 
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Capítulo 11 – Política de atualização de versão 
 
Os números das versões do Reports Viewer seguem o padrão abaixo: 
 

V.S.R 
Onde: 

• V → representa o número principal da versão. 

• S → representa o número secundário da versão (ou subversão). 

• R → representa a compilação da versão (ou release). 
 
Por exemplo, o número 1.0.4 identifica a versão 1.0 release 4.  O número 1.1.15 identifica a versão 1.1 release 15. O número 
2.0.1 identifica o primeiro release da versão 2.0. 
 
Os números das versões são definidos pela TR7 em função da quantidade de recursos implementados no aplicativo, correções, 
atualizações dos kits de desenvolvimento SDK, etc. 
 
Para as versões para desktop (Windows e MacOS)11, ao adquirir sua licença do Reports Viewer você terá o direito de atualizar, 
gratuitamente, para todos os novos releases da versão adquirida e receberá todas as novas versões que venham a ser lançadas 
por um período de um ano. 
 
Por exemplo, suponha que no “dia D” você adquiriu a versão 1.0.4, então, você terá o direito a receber, gratuitamente, todos 
os releases da versão 1.05 (por exemplo, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e assim sucessivamente) mas, se desejar 
atualizar para a versão 1.1, 2.0, 2.2, etc., precisará adquirir uma nova licença. 
 
Porém, se no período de um ano após o licenciamento a TR7 lançar a versão 1.1 (ou qualquer outra versão) você terá o direito 
de receber, gratuitamente, a nova versão e todos os novos releases da versão 1.1 que venham a ser lançados, mesmo que 
esses releases sejam lançados após o período inicial de 1 ano. 
 
Veja um exemplo: 
 

Versões e releases do Tools & Reports 
1.0.4 1.0.5 1.1.1 1.1.2 2.0.1 2.0.2 2.0.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3... 
Versão 1.0 Versão 1.1 Versão 2.0 Versão 2.1 
          
 
Dia D 
(Compra) 

  
D + 180 

  
D + 364 

 A partir deste momento você precisará 
adquirir uma nova licença de uso se desejar 
utilizar a versão 2.1. 

 
No exemplo acima, como as versões 1.1 e 2.0 foram liberadas em um prazo inferior a um ano após a sua data de licenciamento, 
você terá o direito de receber uma nova licença de uso destas versões, mas, se desejar atualizar para a versão 2.1 (ou versões 
posteriores) terá que adquirir uma nova licença de uso. 
 
A atualização de versão é opcional, ou seja, se, no exemplo acima, a versão 2.0.3 está atendendo suas necessidades você não 
será obrigado a atualizar para a versão 2.1.1 (e, consequentemente, ter que adquirir uma nova licença de uso). 
 
 
  

 
11 Essa regra é válida apenas para as versões do Reports Viewer para os sistemas operacionais Windows e macOS (quando licenciados a partir da TR7) e 

somente para as licenças adquiridas diretamente da TR7 / NatSam. Para o iOS (iPhone) e iPadOS (iPad) a política de atualização seguirá as regras 
determinadas pela Apple (isso também se aplica para a versão macOS adquirida através da Mac App Store). A TR7 poderá, a qualquer instante, alterar a 
regra de atualização, mas, se isso ocorrer, valerá apenas para as novas licenças do Reports Viewer. 
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Capítulo 12 – Histórico de alterações 
 
Abaixo estão relacionadas as principais alterações efetuadas no Reports Viewer (para rápida identificação das novidades, essa 
relação está em ordem decrescente): 
 

Versão Principais alterações 

1.1.15 • Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS. 

1.1.14 • Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS. 

• Compatível com a versão 17 do Hipercusto®. 

1.1.13 • Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS. 

1.1.12 • Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS. 

1.1.11 • Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS. 

1.1.10 • Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS. 

1.1.9 • Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS. 

• Ajustes na posição dos botões na tela de login. 

• Ajustes no tamanho do botão “ok” da tela de informações. 

1.1.8 • Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS. 

1.1.7 • Novas opções para inicialização dos parâmetros obtidos a partir de uma tabela. 

• Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS. 

• Ajustes internos para aprimorar a compatibilidade com ERPs de terceiros. 

• Otimização das rotinas de exportação dos dados. 

1.1.6 • Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS. 

• Migração da versão para o macOS (de 32bits para 64bits). 

• Nova opção no menu para acesso direto ao manual da utilização. 

1.1.5 • Na tela de auxílio foi incluído um link para consulta do manual de utilização. 

• Atualização dos SDKs para iOS, Windows e macOS. 

1.1.4 • Atualização dos SDKs para o iOS, Windows e macOS. 

1.1.3 • Na versão para o macOS, na tela de visualização do relatório o botão “avançar” não estava avançando para a 
próxima tela. 

• Atualização do compilador e dos SDKs. 

1.1.2 • Pequenos ajustes na rotina de processamento de scripts SQL. 

1.1.1 • Ajustes na rotina de validação da licença (apenas no Windows e macOS). 

1.1.0 • Primeira versão para macOS e iOS. 

1.0.3 • Novo banco de dados para testes (para facilitar a avaliação do aplicativo). 

1.0.2 • Possibilidade de trabalhar com planilhas “estáticas”. 

1.0.1 • Passou a aceitar bancos de dados MySQL, Oracle, SQL Serve e PostgreSQL (além do NexusDB). 

1.0.0 • Versão inicial do aplicativo (apenas para Windows e somente com banco de dados NexusDB). 
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Licença de uso Reports Viewer 
 

Importante: Se você estiver instalando o Reports Viewer apenas para testes, leia com atenção o tópico "Modo avaliação" 
(abaixo em vermelho) pois ele lhe garante o direito de utilizar o Reports Viewer gratuitamente por até 10 dias. 
 
Item 01 – Identificação das partes: 
De um lado:  
Contratante: que estará identificado neste contrato como contratante, é a pessoa física ou jurídica interessada na instalação 
do Reports Viewer. O fornecimento dos dados cadastrais do contratante, tais como: endereço, cidade, estado, CNPJ ou CPF, 
CEP, telefone, e-mail, pessoa para contato, etc., devem ser enviados para o e-mail suporte@tr7.com.br caso a contratante 
aceite as cláusulas/condições deste contrato e prossiga com a instalação. Para usuários que licenciaram o Reports Viewer em 
sites de empresas parceiras como, por exemplo, a App Store da Apple, o fornecimento dessas informações é opcional. 
 
E de outro lado: 
Contratada: NatSam Consultoria Ltda, que estará identificada neste contrato como TR7/NatSam, e que possui suas 
informações no endereço de internet www.tr7.com.br e poderá ser acessada, quando necessário, através do endereço de e-
mail suporte@tr7.com.br 
 
Têm entre si, justo e acertado o seguinte: 
 
Item 02 – Objetivo deste contrato: 
A TR7/NatSam se dispõe a licenciar o software Reports Viewer para utilização nas instalações da contratante e/ou nos 
dispositivos de sua propriedade e/ou de seus colaboradores. 
 
O Reports Viewer é um software criado para execução dos relatórios criados no Tools & Reports12 e que deverá ser licenciado 
separadamente do Reports Viewer. 
 
  
Item 03 – Modalidades de contratação possíveis: 
A contratante poderá optar por apenas um dos seguintes modos de contratação: 
 

• Modo avaliação: a contratante tem interesse na avaliação e teste do Reports Viewer (na versão Windows). Neste 
caso, a contratante terá o direito de utilizar o sistema, sem nenhum custo, por um prazo máximo de 10 (dez) dias, 
sendo que a cada 4 (quatro) tarefas será necessário efetuar um novo login no aplicativo. Após o prazo de avaliação a 
contratante deverá deixar de utilizar o Reports Viewer ou então adquirir uma licença de uso do sistema. Como estará 
apenas avaliando o aplicativo, a contratante não é obrigada a enviar seus dados cadastrais para a TR7. Essa 
modalidade de avaliação (testes) está disponível apenas para a versão do Reports Viewer para o sistema operacional 
Windows (a versão de testes poderá ser obtida a partir do site da TR7 – www.tr7.com.br). Não existe versão de 
avaliação do Reports Viewer para os sistemas operacionais macOS, iOS ou iPadOS. 
 

• Modo licenciamento: a contratante licenciará o Reports Viewer para utilização na sua empresa ou no seu dispositivo 
mediante o pagamento de uma taxa de licenciamento calculada com base no número de usuários/equipamentos onde 
o sistema será instalado/utilizado, sendo que: 
 

• No Reports Viewer licenciado a partir da App Store (iOS ou iPadOS) ou da Mac App Store (macOS): a contratante 
terá o direito de utilizar a versão adquirida e as atualizações de versão seguirão as regras de licenciamento 
definidas pela Apple. 

 

• No Reports Viewer licenciado diretamente pela TR7 (Windows): a contratante terá o direito de utilizar a versão 
adquirida e/ou as novas versões que venham a ser lançadas durante o período de um ano após a compra. Após 
esse período de um ano, para atualizar para uma versão mais recente a contratante deverá adquirir uma nova 
licença do Reports Viewer. 

 
 
Item 04 – Responsabilidades das partes: 
A contratante se compromete a efetuar pontualmente os pagamentos e valores combinados e de acordo com o descrito neste 

 
12 O Tools & Reports é o aplicativo para criação dos relatórios e é licenciado separadamente (visite o endereço www.tr7.com.br para maiores informações). 

http://www.tr7.com.br/
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contrato.  
 
A contratante reconhece a TR7/NatSam como única proprietária e detentora dos direitos autorais e intelectuais do software 
Reports Viewer. É proibida qualquer engenharia reversa neste software, distribuição não autorizada, aluguel, modificação ou 
qualquer outra função que não seja a de utilizá-lo única e exclusivamente para os fins descritos neste contrato. 
 
No valor pago pelo licenciamento do Reports Viewer não estão inclusas as despesas/valores com consultoria, implantação, 
treinamento, modificações no sistema, criação de relatórios, alteração de relatórios, esclarecimento de dúvidas ou quaisquer 
outros serviços que possam ser solicitados pela contratante ou prestados pela TR7/NatSam e que deverão ser pagos à parte, 
mediante apresentação prévia de orçamento e/ou proposta comercial pela TR7/NatSam. 
 
Ficará a critério da TR7/NatSam implementar sugestões de melhorias e/ou alterações solicitadas pela contratante. A 
TR7/NatSam poderá cobrar da contratante o valor para desenvolvimento destas alterações, que somente serão 
implementadas após aprovação do orçamento previamente apresentado. Estas alterações serão de propriedade da 
TR7/NatSam e poderão ser incorporadas ao Reports Viewer e/ou distribuídas para outros usuários, sem qualquer direito e/ou 
reembolso para a contratante. 
 
Item 05 – Prazo de vigência e condições de rescisão: 
Este contrato vigorará por tempo indeterminado a partir de sua aceitação pela contratante. O mesmo poderá ser rescindido 
sem ônus, por ambas as partes, devendo a parte interessada informar por escrito à outra parte.  
 
Ao solicitar o cancelamento deste contrato, a contratante não terá direito a qualquer tipo de reembolso ou devolução de 
quaisquer valores pagos pelo licenciamento desta aplicação e/ou por qualquer tipo de serviço que tenha sido fornecido. 
 
Este contrato cancela e substitui qualquer outro anteriormente firmado entre as partes, com o objeto idêntico ou assemelhado 
ao deste instrumento. 
 
Este contrato poderá ser automaticamente cancelado caso a contratante desrespeite qualquer condição deste. 
 
Item 06 – Garantia limitada: 
O atual estado da arte não permite à TR7/NatSam garantir que o programa Reports Viewer operará ininterruptamente ou livre 
de vícios e/ou defeitos. O programa não foi desenvolvido sob encomenda, mas para uso genérico, razão pela qual a 
TR7/NatSam não pode garantir que o mesmo atenda todas as necessidades da contratante. 
 
A TR7/NatSam não poderá ser responsabilizada por quaisquer prejuízos, perdas, danos ou lucros cessantes que possam ser 
causados pelo uso do software Reports Viewer mesmo que tenha sido alertada sobre essas possíveis perdas. 
 
A contratante declara conhecer as atividades a que se propõe o software Reports Viewer, não podendo exigir da TR7/NatSam 
a execução de atividades não previstas neste. A contratante também declara estar ciente de que a TR7/NatSam não tem 
nenhuma responsabilidade em acompanhar a legislação vigente ou, ainda, garantir que as informações exibidas estão corretas 
e atendem às necessidades do contratante. 
 
A TR7/NatSam não oferece garantias de que o Reports Viewer funcionará corretamente em novas versões dos sistemas 
operacionais Windows, macOS, iOS, etc., que venham a ser lançadas após a aquisição do aplicativo. Além disso, a TR7/NatSam 
poderá interromper o suporte do Reports Viewer para qualquer sistema operacional, sem aviso prévio e sem que o contratante 
tenha direito a qualquer tipo de reembolso pelos valores pagos. 
 
Item 07 – Valor deste contrato: 
A contratante concorda em pagar à TR7/NatSam os valores constantes na proposta de fornecimento previamente 
encaminhada e/ou na página de pedidos do site www.tr7.com.br e conforme o número de usuários e/ou micros onde o sistema 
será instalado. 
 
Os valores contratados estarão discriminados na primeira nota fiscal/fatura emitida para a contratante (e que passará a fazer 
parte deste contrato de licenciamento). Ao quitar essa nota fiscal/fatura o cliente concordará com todos os termos e condições 
descritas neste contrato. 
 
Pagamentos em atraso serão acrescidos de multa e/ou juros conforme cálculo da instituição bancária.  
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No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, quando a licença foi adquirida através de pagamento parcelado, a 
TR7/NatSam poderá, a seu critério, suspender a utilização do sistema instalado na contratante e deixar de prestar 
atendimentos de suporte, consultoria, esclarecimento de dúvidas ou qualquer outro tipo de serviço, sendo que a licença e os 
serviços serão retomados somente após o pagamento da(s) parcela(s) em aberto. 
 
O suporte ao usuário, apenas para esclarecimentos de dúvidas, será gratuito durante os primeiros 30 dias após o licenciamento 
e será realizado apenas por e-mail. Após esse período, os atendimentos serão cobrados conforme os valores definidos na 
tabela de preços vigente na data da solicitação do atendimento. 
 
 
Item 08 – Correção de valores: 
A qualquer instante a TR7/NatSam poderá alterar os valores de licenciamento dos seus aplicativos, sem necessidade de 
comunicação prévia aos usuários e/ou interessados na aquisição. 
 
Quando ocorrer alteração nos valores de licenciamento, se houver redução do preço, a contratante não terá direito a qualquer 
tipo de reembolso e, se houver aumento no preço, a contratante também não precisará pagar qualquer diferença sobre os 
novos valores para as licenças já fornecidas.   
 
A compra de novas licenças sempre será efetuada utilizando o valor vigente na data do pedido de licenciamento. 
 
Item 09 – Aceitação deste contrato (no momento da instalação do software): 
Ao selecionar a opção “Eu aceito as condições do contrato” e clicar no botão "Avançar" você concordará com todas as cláusulas 
e condições descritas neste contrato e o programa instalador dará sequência normal na instalação do software Reports Viewer, 
caso contrário, o programa instalador encerrará a atividade, sem realizar a instalação por entender que os termos e condições 
deste contrato não foram aceitos. 
 
Item 10 – Foro: 
Fica eleito o Foro da Comarca de Barueri/SP, com exclusão a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas deste contrato. 
 


