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Capítulo 01 - Introdução 
 
O Tools & Reports é um aplicativo que permite a geração de relatórios utilizando modelos em XLS/XLSx (templates) e 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: 
 

 
 
Outra funcionalidade do Tools & Reports é a de executar scripts SQLs como: UPDATE, SELECT, CREATE TABLE, etc, e exportar 
as informações obtidas nos padrões TXT, CSV, XLS e XLSx. 
 
Disponível em versões para computadores Windows, macOS (OS-X) e iOS (iPad e iPhone), o Tools & Reports é muito simples 
de ser utilizado e exige apenas conhecimentos básicos de SQL e Excel. 
 
As principais vantagens do Tools & Reports são: 

• Como os relatórios são criados utilizando modelos em XLS/Xlsx, eles podem ser exportados para o Excel preservando 
sua formatação original e permitindo que as planilhas geradas sejam alteradas para atender suas necessidades. 

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

o Windows1: desktops, notebooks e servidores. 

o macOS (OS-X)2: Macbook (Air e Pro), iMac e iMac Pro. 

o iOS3: iPhone e iPad. 

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

 
 
Nas próximas páginas apresentaremos os principais recursos do Tools & Reports e se você possuir dúvidas na utilização do 
aplicativo, poderá entrar em contato pelo e-mail suporte@tr7.com.br  4. 

 
1 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). 
2 Compatível com macOS 10.15 Catalina, macOS 10.14 Mojave e macOS 10.13 High Sierra (64 bits). 
3 Compatível com iOS 13 e iOS 12. 
4 Pode envolver custos adicionais de consultoria e/ou suporte ao usuário. 
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Capítulo 02 – Configurando o Tools & Reports 
 
O primeiro passo para utilizar o Tools & Reports 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 o 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 Tools & Reports. 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 Tools & Reports 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 22). 
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 está detalhada no capítulo 22). 

• 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 22). 

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 18 – 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 22 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 22 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 22 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 Tools & Reports para utilizar o banco de testes, quaisquer informações serão perdidas assim 

que você se conectar no seu servidor de banco de dados. Além disso, quando trabalhando no modo de testes, a 
aplicação não fará a validação dos dados de acesso, ou seja, qualquer usuário/senha informado na tela de 
conexão será considerado válido. 

 

 Se necessário, você poderá pressionar o botão  para acionar o manual de utilização do Tools & Reports. 
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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. 
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Capítulo 04 – O menu de opções do Tools & Reports 
 
Após ter se identificado (efetuado o login) serão exibidas para o usuário apenas as opções que estão liberadas para o seu login 
(os módulos liberados são definidos no cadastro de usuários do Tools & Reports). Abaixo está um exemplo do menu com todas 
as opções habilitadas: 

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

Opção Descrição / observações 

Criar e editar Permite criar relatórios para serem utilizados pelo módulo de visualização deste aplicativo, por ERPs 
compatíveis com o Tools & Reports como, por exemplo, o Hipercusto ou, ainda pelo Reports Viewer 5. 

Visualizar Visualiza os relatórios que foram criados no Tools & Reports. 

Executar SQL Permite efetuar consultas ao banco de dados, utilizando a linguagem SQL, com a possibilidade de 
exportar os dados obtidos em TXT, CSV, XLS ou XLSx. Permite, ainda, executar scripts SQL no seu banco 
de dados como: UPDATE, INSERT, DELETE, CREATE TABLE, etc. respeitando, é claro, os direitos de acesso 
(regras) do usuário utilizado na conexão e o “dialeto SQL” utilizado pelo banco de dados ao qual você 
está conectado. 

Arquivos Esta opção está disponível apenas no iOS (iPad / iPhone) e permite consultar, apagar ou enviar por e-
mail os arquivos armazenados no seu dispositivo. Essa opção não está disponível na versão para 
Windows e macOS pois estes sistemas operacionais já possuem ferramentas para a manipulação de 
arquivos (o Windows possui o “Windows Explorer” e o macOS possui o “Finder”). 

Usuários Permite definir quais módulos poderão ser acessados pelos usuários, quais tarefas poderão ser efetuadas 
e quais relatórios poderão ser consultados.  

Configuração Permite definir a complexidade da senha, máscaras que devem ser utilizadas na exportação dos dados, 
posição da barra de menu, exportar as opções de conexão, etc. 

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).  

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 

 
5 O Reports Viewer é um aplicativo disponível para Windows, macOS e iOS que possibilita apenas a exibição dos relatórios criados no Tools & Reports. 
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Opção Descrição / observações 
(macOS), pois, ao adquirir o Tools & Reports da loja da Apple, ele será licenciado automaticamente. 

Manual de uso Exibe o manual de utilização do Tools & Reports6.  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 diretamente no Tools 
& Reports. 

Sair Desconecta do servidor e retorna para a tela de login do Tools & Reports. No Windows e no macOS 
também é possível finalizar a aplicação clicando no botão “Fechar janela” disponível no topo de cada tela 
do 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, mas, para facilitar a compreensão do sistema, apresentaremos os 
módulos seguindo a ordem de utilização do sistema (isto é, as tarefas que você deverá executar primeiro antes de iniciar o 
processo de criação de relatórios). 
  

 
6 O botão “Manual de uso” será exibido apenas se o arquivo ToolsReports.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 “Configuração” 
 
O módulo de configuração permite definir a complexidade da senha, posição dos botões do menu no seu dispositivo e formatos 
(máscaras) que devem ser utilizadas na exportação dos dados. A tela deste módulo é similar à tela abaixo: 
 

 
 

Dependendo da resolução do seu dispositivo ou orientação do mesmo (exemplo: deitado ou “em pé”), você verá uma 
quantidade maior/menor de opções. Se isso ocorrer, você deverá “rolar” a tela com o mouse (ou o dedo) para acessar as 
opções que não são visualizadas. 
 
As configurações estão divididas em dois grupos: 
 
 
Definições válidas para todos os dispositivos: define as opções que, uma vez modificadas, afetarão todos os dispositivos e/ou 
computadores que estiverem conectadas no banco de dados. Essas opções “globais” definem a complexidade das senhas dos 
usuários como: 
 

Opção Descrição / observações 

Tamanho mínimo da senha Indica o número mínimo de caracteres (letras ou símbolos) que a senha do usuário deverá 
possuir para ser aceita como uma senha válida. 

Deve conter letras maiúsculas Quando ativa, define que a senha do usuário deve possuir pelo menos uma letra maiúscula. 

Deve conter letras minúsculas Quando ativa, define que a senha do usuário deve conter pelo menos uma letra minúscula. 

Deve conter números Quando ativa, define que a senha do usuário deve possuir pelo menos um número. 

Deve conter símbolos Quando ativa, define que a senha do usuário deve possuir pelo menos um símbolo. 

 
Importante:  Quando o Tools & Reports estiver configurado para acessar o banco de dados do Hipercusto, as opções 

complexidade da senha não serão exibidas pois o gerenciamento do cadastro de usuários passará ser efetuado 
pelo outro sistema. 
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Definições válidas apenas para este dispositivo: define as opções que, uma vez modificadas, afetarão apenas o seu dispositivo 
(computador) e geralmente são utilizadas personalizar o Tools & Reports de acordo com as necessidades do usuário. 
 

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. 
 

Ao exportar dados em TXT 
usar as máscaras: 

Define as máscaras ou formatos que devem ser utilizados ao exportar, em TXT, os dados 
obtidos no módulo “Executar SQL”. Na definição as máscaras, você poderá utilizar: 
Para campos data e/ou hora: 

• D  ..........Dia do mês 

• DD ........Dia do mês com dois dígitos (exemplo: dia 9 será exibido como 09) 

• M  .........Número do mês 

• MM ......Número do mês com dois dígitos (exemplo: o mês 2 será exibido como 02) 

• YY .........Número do ano com apenas dois dígitos 

• YYYY .....Número do ano com quatro dígitos 

• H ...........Hora 

• HH ........Hora com dois dígitos (exemplo: a hora 8 será exibida como 08) 

• N ...........Minutos 

• NN ........Minutos com dois dígitos (exemplo: os minutos 5 serão exibidos como 05) 

• S ...........Segundos 

• SS..........Segundos com dois dígitos (exemplo: 4 segundos serão exibidos como 04) 

• Z ...........Milissegundos 

• ZZZ ........Milissegundos com três dígitos 
Para campos numéricos: 

• #  ..........Indica que a posição está reservada para exibição de um dígito. 

• 0 ...........Define que, se não for preenchida, nesta posição deverá ser exibido um 0. 

• , ............Força a exibição dos separadores de milhar 

• . ............Força a exibição dos separadores de decimais. 

Ao exportar dados em CSV 
usar as máscaras: 

Define as máscaras ou formatos que devem ser utilizados ao exportar, em CSV, os dados 
obtidos no módulo “Executar SQL”. As máscaras seguem a mesma especificação que 
detalhamos acima. 
 

 

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  deve ser utilizado para exportar as configurações de conexão da aplicação (consulte o capítulo 22 para maiores 
informações). 
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Capítulo 06 – Módulo “Usuários” 
 
Este módulo permite cadastrar os usuários que podem utilizar o Tools & Reports e quais os módulos que podem ser acessados 
e/ou quais tarefas podem ser executadas. A tela deste módulo é similar à tela abaixo: 

 

 
 
Importante:  Enquanto nenhum usuário for cadastrado, você verá essa tela “em branco” (vazia) e qualquer pessoa que acionar 

o Tools & Reports poderá executar todos os módulos do sistema e realizar qualquer tarefa no aplicativo. 

 
 
Nesta tela você dispõem dos seguintes botões de funções: 
 

 
Inicia o processo de cadastramento de um usuário, isto é, pressione esse botão para incluir um novo usuário 
no Tools & Reports. 
 

 
Altera os dados e/ou direitos de uso do usuário selecionado. Se você alterar os direitos de uso de um usuário 
conectado ao sistema, os novos direitos somente serão considerados a partir da próxima conexão do usuário 
no Tools & Reports. 
 

 
Exclui o usuário selecionado do sistema. Se você excluir um usuário e ele estiver conectado ao sistema, ele 
continuará utilizando o Tools & Reports e seu acesso será “bloqueado” somente após ele desconectar do banco 
de dados. 
 

 
Consulta as definições e os direitos de uso do usuário selecionado. 

 
 
A tela de definição (ou consulta) dos dados do usuário é similar à seguinte tela: 
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 Na tela de definição dos dados do usuário você deverá informar: 
 

Opção / Campo Descrição / observações 

Nome (identificação de login) É o nome que o usuário deverá digitar na tela de login. Para evitar “confusões”, o nome do 
usuário aceita apenas letras maiúsculas, mas, na hora de digitar o nome do usuário na tela 
de acesso, o nome poderá ser digitado com letras maiúsculas ou minúsculas. Procure 
fornecer um nome curto para evitar que o usuário tenha dificuldade na sua digitação. Cada 
nome é “único”, isto é, não será permitido digitar dois nomes de login iguais. 

Identificação complementar É um nome complementar e apenas informativo do usuário. Você pode utilizar esse campo 
para informar o nome completo do usuário, seu departamento, área de atuação ou 
qualquer outra informação que auxilie identificar o usuário futuramente. 

Senha É a senha de acesso que deverá ser digitada pelo usuário para que ele possa acessar o Tools 
& Reports. A senha digitada deverá respeitar o tamanho e as definições efetuadas na 
configuração do sistema e, assim que a senha obedecer a essas configurações, o símbolo 
vermelho ao lado do campo ficará verde. 
Você pode informar uma senha “temporária” e solicitar que o usuário troque a senha 
fornecida acessar o sistema. 

Redigite a senha Aqui você deverá redigitar a senha fornecida, apenas para certificar que você digitou a 
senha correta. O sinal vermelho ao lado do campo ficará verde assim que a senha digitada 
neste campo for igual a fornecida anteriormente. 

Forçar a troca da senha na 
próxima conexão 

Se você marcar essa opção, assim que quando o usuário se identificar com o nome de 
usuário e com a senha fornecida, será solicitado que ele altere sua senha para outra que 
ele tenha facilidade em memorizar. 

Sem data de validade Ative esse campo se o usuário puder utilizar o sistema indefinidamente ou até que seu 
acesso seja excluído do sistema. Se você desmarcar esse campo, deverá informar até que 
data a conta deste usuário será válida. 

Direitos de acesso Aqui você deverá indicar os módulos que poderão ser acessados pelo usuário, as tarefas 
que poderão ser executadas e quais relatórios poderão ser acessados pelo mesmo.  
A opção “Administrador do sistema” indica que o usuário pode acessar todos os módulos 
e efetuar qualquer operação no Tools & Reports, inclusive cadastrar outros usuários. 
Você deve desativar a opção “Cadastro de usuários” dos demais usuários para evitar que 
eles alterarem sua própria conta e passem a acessar todo o sistema. 
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Capítulo 07 – Módulo “Criar e editar” 
 
Este módulo deve ser utilizado para criar, alterar, excluir e processar os relatórios cadastrados no Tools & Reports e, antes de 
prosseguir, vamos a uma breve explicação sobre como os relatórios são gerados. 
 
Existem quatro objetos utilizados na geração dos relatórios:  
 

• O objeto de extração das informações do banco de dados. Basicamente ele é um módulo que envia códigos em SQL 
para o banco de dados para recuperar as informações que deverão ser exibidas no relatório. 
 

• O template do relatório que é uma planilha em Excel que contém o modelo do relatório que deverá ser gerado e que 
possui as definições dos locais onde os dados devem ser impressos, os cálculos que devem ser efetuados, os formatos 
dos campos, etc. 

 

• O núcleo de processamento que, utilizando os dados extraídos do banco de dados e a planilha de modelo (descritos 
acima), geram o relatório que deverá ser exibido para o usuário. 

 

• O objeto de visualização que exibe o relatório que foi processado para o usuário. Esse módulo, além de possuir as 
opções básicas como, por exemplo, zoom e mudança de página, também permite exportar o relatório em PDF ou XLS. 

 

 
 
Você só necessitará do Excel para gerar os template dos relatórios, isto é, seus usuários poderão visualizar os relatórios gerados 
sem que eles precisem ter o Excel ou MS-Office instalado em seus computadores/dispositivos.  
 
Se você for um usuário com conhecimentos em programação deve estar se perguntando: “porque o Tools & Reports utiliza 
modelos em Excel para gerar os relatórios em vez de, como vários geradores de relatórios existentes no mercado, não possui 
um formatador próprio e, assim, não precisar do Excel para configurar os relatórios?”. 
 
A reposta é simples, os usuários sempre querem exportar os relatórios gerados em uma planilha, mantendo a mesma 
formatação para, assim, poderem manipular as informações obtidas, criando outras totalizações, incluindo novas colunas, 
inserindo gráficos e qual o melhor modo de fazer isso do que usando um modelo em Excel? 
 
Outra grande vantagem é que você poderá utilizar, na confecção dos relatórios, os principais recursos disponíveis no Excel 
como funções estatísticas, formatação de células, gráficos, etc. 
 
Você pode utilizar o cadastro de usuários para definir quais relatórios podem ser acessados, indicar se o usuário pode exportar 
os relatórios gerados para XLS ou PDF, enfim, o Tools & Reports garante relatórios confidenciais sejam acessados apenas pelas 
pessoas autorizadas. 
 
Importante:  Pode ser que algumas funções do Excel não sejam suportadas pelo Tools & Reports ou, ainda, que os gráficos 

não sejam gerados com a mesma aparência do Excel, porém, essas diferenças são mínimas e poderão ser 
eliminadas nas próximas versões do aplicativo. 

 A TR7, a NatSam e seus parceiros não poderão ser responsabilizados se, por acaso, a planilha gerada não atenda 
às necessidades da sua empresa ou, em decorrência de alterações que a Microsoft implemente no Excel, as 
planilhas de modelo criadas no Excel não sejam compatíveis com o Tools & Reports. 
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Ao acionar o módulo de “Criar e editar” você verá uma tela similar à abaixo: 
 

 
Importante:  Esse é apenas um exemplo da tela de configuração dos relatórios. Se você ainda não definiu os relatórios que 

deverão ser gerados, você estará vendo uma tela em branco com apenas dois botões no topo (o de incluir novos 
relatórios e o de retornar para o menu do Tools & Reports). 

 
 
Nesta tela você dispõem dos seguintes botões de funções: 
 

 
Inicia o processo de cadastramento de relatórios, isto é, pressione esse botão para iniciar a definição de um 
relatório no Tools & Reports. 
 

 
Altera o relatório selecionado e/ou suas definições.  Aqui você poderá, além de modificar os SELECTs utilizados 
na extração dos dados, alterar a planilha de modelo (template), alterar os parâmetros, exportar as definições 
do relatório, importar relatórios, etc. 
 

 
Exclui o relatório selecionado do Tools & Report.  Cuidado: se você excluir um relatório indevidamente do 
sistema, o único modo de recuperá-lo será solicitando que o DBA da sua empresa restaure um backup do seu 
banco de dados. 
 

 
Visualiza o relatório selecionado, isto é, solicita os parâmetros de emissão, efetua a consulta das informações 
no banco de dados e gera o relatório de acordo com o template definido no relatório. 

 
 
Ao iniciar a inclusão de um novo relatório você verá a tela apresentada adiante. No caso de iniciar o processo de alteração do 
relatório, a tela apresentada será a mesma, porém, estará preenchida com as definições do relatório selecionado. 
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A tela de configuração do relatório possui três abas principais: 
 

• Definições relatório: nesta aba você deverá definir o nome do relatório, validade, imagem que deverá ser exibida no 
menu, modelo da planilha que deverá ser utilizada na emissão, etc. 

 

• Dados para o template: aqui você definirá os códigos SQL que deverão ser utilizados na extração das informações do 
seu banco de dados. 
 

• Parâmetros para as consultas: são os parâmetros que deverão ser enviados para os comandos SQL para selecionar 
os dados que devem ser extraídos do banco de dados como, por exemplo, período, código de produtos, etc. 

 
Definições relatório – aqui você deverá informar: 
 

Opção / Campo Descrição / observações 

Nome da consulta / relatório É o nome que deve ser exibido para o usuário na tela de seleção. Procure definir um 
nome que seja fácil identificar a finalidade do relatório. 

Descrição, resumo ou finalidade 
da consulta / relatório 

É um pequeno resumo sobre o relatório. Essa informação será exibida, na tela de seleção, 
abaixo do nome do relatório. 

Válida do dia Define a partir de que dia o relatório poderá ser exibido para os usuários. Por exemplo, 
você pode estar criando um relatório que utilizará as informações de venda do novo ERP 
da empresa, que iniciará seu funcionamento a partir de uma determinada data. Assim, 
você poderá definir que esse relatório só estará disponível a partir da data de 
implantação estimada. Se o relatório não possuir validade inicial, informe a data 
01/01/2000 neste campo (ou data anterior a data de criação do relatório). 

Até o dia Define até que dia o relatório poderá ser exibido para os usuários. Por exemplo, você 
está finalizando um processo de auditoria e gostaria que as informações geradas por 
determinado relatório só estejam disponíveis até uma determinada data. Se o relatório 
não possuir data de validade, informe a data 31/12/2100 (ou posterior). 

Quais usuários podem executar 
a consulta/relatório? 

Cada consulta pode pertencer a um grupo de acesso ou, então, ser acessado por todos 
os usuários. O Tools & Reports possui 50 grupos de acesso diferentes e, por exemplo, se 
você definir que o relatório pertence ao grupo 1, apenas os usuários autorizados a 
acessar relatórios do grupo 1 poderão acessá-lo. 
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Opção / Campo Descrição / observações 
Senha de proteção Em algumas ocasiões, pode ser necessário proteger as definições do relatório utilizando 

uma senha de acesso como, por exemplo, quando você desenvolve relatórios para outras 
empresas e não gostaria que essas empresas tivessem acesso ao código fonte do 
relatório ou, ainda, quando na empresa existem vários desenvolvedores e um não pode 
alterar relatórios criados por outra pessoa. Se esse for seu caso, neste campo você 
poderá informar uma senha de proteção das definições.  
Quando um relatório possuir uma senha de alteração, antes de efetuar sua alteração 
será preciso digitar a senha do relatório. 
Atenção:  use a definição de senha com cuidado e anote-a em local seguro pois se você 

a esquecer não será possível editar as definições do relatório. 

Confirmação senha Se você digitou uma senha de proteção, você deverá redigitá-la neste campo para 
garantir que digitou a senha corretamente. 

Ícone (imagem) para o relatório É a imagem que deve ser exibida ao lado do nome do relatório. Ao lado da imagem, você 
encontrará os seguintes botões: 
 

 
Utilize esse botão para abrir um arquivo de imagem armazenado no seu 
computador e que esteja no formato .PNG. Evite utilizar imagens com muitos 
“megabytes” pois isso afetará a performance do aplicativo. Esse botão está 
disponível apenas nas versões Windows e macOS do Tools & Reports. 
 

 
Este botão permite selecionar uma imagem da biblioteca de imagens incluída 
no Tools & Reports. 
 

 
Utiliza a imagem armazenada na área de transferência (clipboard) do seu 
dispositivo.  
 

 
Copia a imagem atual do relatório para a área de transferência (clipboard) do 
seu dispositivo. 
 

 
Apaga a imagem cadastrada para o relatório. 
 

 

Nome e/ou local da planilha 
modelo selecionada (template): 

Neste campo será exibido o local de onde foi lida a planilha de modelo (template) que 
deverá ser utilizada na emissão do relatório (nos próximos capítulos explicaremos como 
gerar o template. O texto nesse campo é apenas informativo pois a planilha de modelo 
ficará armazenada juntamente com as definições do relatório. Para selecionar o template 
você deverá utilizar os botões ao lado deste campo: 
 

 
Utilize esse botão para abrir o modelo que deverá ser utilizado na geração do 
relatório. No caso do Windows e do macOS, será aberto um painel de 
navegação para que você selecione o arquivo no seu PC. Para o iOS (iPad e 
iPhone) será aberta uma tela com os modelos que foram compartilhados com 
esta aplicação (você deverá usar a opção “compartilhar” do iOS para enviar o 
modelo de planilha para o Tools & Reports). 
 

 
Exporta a planilha de modelo (template) que está armazenada na definição do 
relatório para um arquivo em disco. Essa opção é útil quando você precisa 
alterar o template, porém ele foi eliminado do seu computador. 
 

 
Esse botão está disponível apenas na versão para o iOS (iPad e iPhone) e 
permite enviar a planilha de modelo para outra aplicação do seu dispositivo. 
 

 

Consulta ativa (exibir para os 
usuários) 

Ative essa opção se o relatório já foi finalizado (e testado) e já pode ser acessado pelos 
usuários.  

Consulta inativa (não exibir para 
os usuários) 

Ative essa opção se o relatório ainda está em desenvolvimento e, assim, não pode ser 
acessado pelos usuários. Você também pode utilizar essa opção para inativar um 
relatório temporariamente. 
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Dados para o template – aqui você deverá informar as consultas que devem ser executadas no banco de dados e enviadas 
para o template. Essa tela é similar à tela abaixo: 
 

 
Nesta tela, você deverá informar: 
 

Opção / Campo Descrição / observações 

Código SQL desta consulta Aqui você deverá informar o script SQL (exemplo SELECT) que deverá ser processado no 
banco de dados e as informações obtidas deverão ser enviadas para o modelo de 
relatório (template).  
A sintaxe do SQL fornecido deverá seguir o padrão do seu banco de dados e se houver 
necessidade de informar algum parâmetro para a seleção dos dados, o mesmo deverá 
ser precedido por dois pontos (:). 
Além de conhecimentos de SQL você deverá conhecer as tabelas do seu banco de dados 
e quais os nomes dos campos que devem ser utilizados.  
 
Por exemplo, vamos supor que desejamos obter as vendas diárias de um determinado 
período de uma tabela fictícia chamada tbVENDAS e que desejamos totalizar as vendas 
diárias de um determinado período: 
 
 SELECT DATA_VENDA, SUM(VALOR_VENDA) TOTAL_VENDAS 

 FROM tbVENDAS 

 WHERE DATA_VENDA BETWEEN :DATA_INICIAL AND :DATA_FINAL 

 GROUP BY DATA_VENDA 

 
No exemplo acima, colorido apenas para facilitar a identificação de cada “parte” do 
comando, temos: 
 
Em azul escuro: os comandos e/ou funções do banco de dados utilizado. 
Em verde: os nomes dos campos da tabela selecionada. 
Em azul claro: o nome da tabela de onde serão extraídos os dados. 
Em vermelho: os parâmetros que serão passados para a consulta (lembre-se que os 
parâmetros devem ser precedidos por dois pontos). Esses parâmetros serão fornecidos 
pelo usuário ao emitir o relatório e serão definidos na próxima aba. 
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Opção / Campo Descrição / observações 
Para facilitar a definição do código SQL, essa tela dispõe dos seguintes botões: 
 

 
Recupera o código SQL de um arquivo em disco (ou salvo em seu dispositivo). 
 

 
Salva o código SQL atual para um arquivo em disco (ou no seu dispositivo). 

 

Nome da consulta É o nome que deverá ser utilizado na planilha modelo (template) para obter os dados do 
SELECT fornecido. Esse nome deverá ser único para cada SELECT do relatório que está 
sendo definido. Para evitar confusões, utilize nomes curtos, sem acentuação, espaços em 
branco e caracteres especiais. 

Localização e modo de uso da 
planilha modelo: 

Define o modo de geração do relatório. As opções são: 

• Linha: define que cada registro retornado pelo SQL fornecido deverá ser impresso 
em uma ou mais linhas, isto é, o relatório será gerado na vertical: 

 
 

• Coluna: define que cada registro retornado pelo SQL fornecido deverá ser impresso 
em uma ou mais colunas, isto é, o relatório será gerado na horizontal: 

 
Eliminar última linha / coluna Ao gerar relatórios com totais ou outras funções estatísticas do Excel, talvez seja 

necessário inclui uma linha adicional ao final que, após o relatório ter sido gerado, ficará 
vazia na planilha. Se você marcar essa opção, essa linha em branco será eliminada assim 
que o relatório for inteiramente processado. 

Referência Define a área em que os dados deverão ser impressos. Aqui você deverá informar a 
referência seguindo o padrão do Excel. Por exemplo: se, na planilha modelo,  os dados 
tiverem que ser impressos nas linhas 2 a 4, você deverá informar: =$2:$4 ou, então, se a 
planilha possuir várias folhas de cálculo e você desejar imprimir os dados na segunda 
folha, poderá informar:  =Planilha1!$2:$4 

Descrição da consulta (opcional) Aqui você poderá informar um texto que facilite identificar o que faz a consulta fornecida 
e esse campo é apenas informativo, isto é, só servirá para lhe auxiliar a relembrar, 
futuramente, a finalidade da consulta digitada. 

 

Ao lado de cada aba dos dados do template você encontrará o símbolo × que, quando pressionado, eliminará a consulta do 

relatório. No canto inferior direito desta tela você encontrará o sinal + e cada vez que ele for pressionando será incluída uma 
nova aba para especificação de consultas para o relatório. 
 
Cada template pode trabalhar com várias consultas diferentes, o que permite criar relatórios complexos que utilizem várias 
informações do seu banco de dados. O número de consultas que podem ser cadastradas para cada relatório é limitado somente 
pelo hardware do seu dispositivo e/ou computador. 
 
Também é possível criar templates estáticos, ou seja, relatórios que não necessitam extrair informações do banco de dados 
como, por exemplo, listas de preços “fixas”, tabelas de descontos, etc. Para esses casos, você pode eliminar todas as abas de 
extração de dados. 
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Parâmetros para a consulta – aqui definimos os parâmetros que devem ser solicitados pelo usuário e que serão enviados para 
a consulta antes de iniciar o processamento. A tela de definição dos parâmetros é similar à tela abaixo: 
 

 
Cada parâmetro é composto por: 
 

Opção / Campo Descrição / observações 

Nº Define a ordem em que o parâmetro deverá ser exibido para o usuário. 

Nome É o nome do parâmetro, isto é, aquele nome que você precedeu por dois pontos no comando de 
seleção dos dados para o template (segunda aba). Esse parâmetro deve ser composto apenas por 
letras e/ou números. 

Descrição É o nome que deverá ser exibido para o usuário ao solicitar a digitação do parâmetro. Procure 
criar um nome claro e de fácil identificação. 

Tipo Representa o tipo de parâmetro. As opções possíveis são: 

• Texto: indica que o usuário poderá digitar quaisquer caracteres na hora de especificar o valor 
para o parâmetro. 

 

• Data: indica que o usuário deverá digitar uma data. 
 

• Inteiro: indica que o usuário deverá digitar um número inteiro. 
 

• Numérico: o usuário deverá digitar um número (com ou sem casas decimais). 
 

• Caixa de seleção: será exibido uma caixa de seleção (checkbox) para o usuário. Esse campo 
possui apenas duas possibilidades: marcado (verdadeiro) e desmarcado (falso). 

 

• Opção de seleção: serão exibidas várias opções para o usuário e ele deverá selecionar apenas 
uma entre as opções informadas. 

 

• De uma tabela: similar a opção anterior, porém os dados de seleção que serão exibidos para o 
usuário serão obtidos de uma tabela (através de um SELECT que será especificado). 

 
Tamanho máximo Representa o número máximo de caracteres que poderá ser digitado pelo usuário. 
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Opção / Campo Descrição / observações 
Valor mínimo Opcional e representa o menor valor que poderá ser digitado pelo usuário (útil quando o 

parâmetro for inteiro ou numérico). 

Valor máximo Opcional e representa o maior valor que poderá ser digitado pelo usuário (útil quando o 
parâmetro for inteiro ou numérico). 

Obrigatório Se você marcar essa opção, o usuário será obrigado a digitar um valor para o parâmetro indicado 
e, caso essa opção não esteja marcada, o usuário é que decidirá se informará o parâmetro para 
na emissão do relatório. 

Só maiúsculas Utilizado apenas se o parâmetro for do tipo Texto, indica que as letras minúsculas digitadas pelo 
usuário serão convertidas para letras maiúsculas antes de serem enviadas para o comando SQL 
de extração dos dados. 

Válido para a consulta Esse parâmetro é opcional e indica em qual consulta o parâmetro fornecido deverá ser utilizado.  
Por exemplo, se você não preencher esse campo, o valor digitado para o parâmetro será utilizado 
em qualquer consulta que referencie um parâmetro com o nome indicado. Se você preencher 
esse campo, o parâmetro será utilizado apenas na consulta indicada. 

Opções possíveis Utilizado apenas quando o tipo de parâmetro for “opção de seleção” ou “de uma tabela” indica 
quais são os valores que serão exibidos para o usuário: 
 

• Para "opção de seleção": você deverá digitar os valores que deverão ser apresentados para o 
usuário, sendo que você deverá informar cada valor em uma linha. 

 

• Para "a partir de uma tabela": você deverá digitar o SELECT que deverá ser utilizado para obter 
os dados que deverão ser exibidos para o usuário (e o usuário poderá selecionar apenas um dos 
valores apresentados). 

Retorno para opções Utilizado apenas quando o tipo de parâmetro for "opção de seleção", indica o valor que deverá 
ser passado para o parâmetro quando o usuário selecionar uma das opções. Por exemplo, se o 
usuário selecionar a primeira linha do campo "lista de valores" o sistema utilizará o valor da 
primeira linha deste campo. Se selecionar a segunda linha do campo "lista de valores" o sistema 
utilizará o valor da segunda linha deste campo e assim sucessivamente. O número de linhas deste 
campo deverá ser o mesmo número de linhas do campo "Opções possíveis". 

Valor inicial Indica o valor com o qual o campo deverá ser inicializado antes de apresentá-lo ao usuário, que 
poderá aceitar o valor exibido ou selecionar outra informação para o campo. A inicialização 
dependerá do tipo de campo: 
 

• Para parâmetros do tipo texto, inteiro ou numéricos: o campo será inicializado com o valor 
digitado neste campo. 
 

• Para campos do tipo data: você deverá utilizar uma das seguintes macros para informar como 
o campo dever ser inicializado: 
o D.DIA → inicializa o parâmetro com a data atual, isto é, a data em que o usuário solicitou a 

emissão do relatório. 
o P.DIA → inicializa o parâmetro com o primeiro dia do mês da data em que o usuário solicitou 

a emissão do relatório. Por exemplo, se a data atual for 09/12/2018 essa macro iniciará o 
parâmetro com 01/12/2018. 

o U.DIA → inicializa o parâmetro com o último dia do mês da data em que o usuário solicitou 
a emissão do relatório. Por exemplo, se a data atual for 09/12/2018 essa macro iniciará o 
parâmetro com 31/12/2018. 

o P.DIA-DXXX → primeiro dia do mês da data atual menos o número de dias especificado. Por 
exemplo, se a data atual for 09/12/2018 e você especificar a macro P.DIA-D5 o parâmetro 
será inicializado como 26/11/2018 (= primeiro dia do mês de dezembro menos 5 dias). 

o P.DIA+DXXX → primeiro dia do mês da data atual mais o número de dias especificado. Por 
exemplo, se a data atual for 09/12/2018 e você especificar a macro P.DIA+D5 o parâmetro 
será inicializado como 06/12/2018 (= primeiro dia do mês de dezembro mais 5 dias). 

o U.DIA-DXXX → último dia do mês da data atual menos o número de dias especificado. Por 
exemplo, se a data atual for 09/12/2018 e você especificar a macro U.DIA-D5 o parâmetro 
será inicializado como 26/12/2018 (= último dia do mês de dezembro menos 5 dias). 

o U.DIA+DXXX → último dia do mês da data atual mais o número de dias especificado. Por 
exemplo, se a data atual for 09/12/2018 e você especificar a macro U.DIA+D5 o parâmetro 
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Opção / Campo Descrição / observações 
será inicializado como 05/01/2019(= último dia do mês de dezembro mais 5 dias). 

o D.DIA-DXXX → data atual menos o número de dias especificado. Por exemplo, se a data 
atual for 09/12/2018 e você especificar a macro D.DIA-D5 o parâmetro será inicializado 
como 04/12/2018 (= dia 09/12/2018 menos 5 dias). 

o D.DIA+DXXX → data atual mais o número de dias especificado. Por exemplo, se a data atual 
for 09/12/2018 e você especificar a macro D.DIA+D5 o parâmetro será inicializado como 
14/12/2018 (= dia atual mais 5 dias). 

o P.DIA-MXXX → primeiro dia do mês atual menos o número de meses especificado. Por 
exemplo, se a data atual for 09/12/2018 e você especificar a macro P.DIA-M1 o parâmetro 
será inicializado como 01/11/2018 (= primeiro dia do mês de dezembro menos 1 mês). 

o P.DIA+MXXX → primeiro dia do mês atual mais o número de meses especificado. Por 
exemplo, se a data atual for 09/12/2018 e você especificar a macro P.DIA+M1 o parâmetro 
será inicializado como 01/01/2019 (= primeiro dia do mês de dezembro mais um mês). 

o U.DIA-MXXX → último dia do mês atual menos o número de meses especificado. Por 
exemplo, se a data atual for 09/12/2018 e você especificar a macro U.DIA-M1 o parâmetro 
será inicializado como 30/11/2018 (= último dia do mês de dezembro menos 1 mês). 

o U.DIA+MXXX → último dia do mês da data atual mais o número de meses especificado. Por 
exemplo, se a data atual for 09/12/2018 e você especificar a macro U.DIA+M2 o parâmetro 
será inicializado como 28/02/2019 (= último dia do mês de dezembro mais 2 meses). 

o D.DIA-MXXX → data atual menos o número de meses especificado. Por exemplo, se a data 
atual for 09/12/2018 e você especificar a macro D.DIA-M2 o parâmetro será inicializado 
como 09/10/2018 (= dia 09/12/2018 menos 2 meses). 

o D.DIA+MXXX → data atual mais o número de meses especificado. Por exemplo, se a data 
atual for 09/12/2018 e você especificar a macro D.DIA+M2 o parâmetro será inicializado 
como 09/02/2018 (= dia atual mais 2 meses). 

o P.DIA-AXXX → primeiro dia do mês atual menos o número de anos especificado. Por 
exemplo, se a data atual for 09/12/2018 e você especificar a macro P.DIA-A1 o parâmetro 
será inicializado como 01/12/2017 (= primeiro dia do mês de dezembro menos 1 ano). 

o P.DIA+AXXX → primeiro dia do mês da data atual mais o número de anos especificado. Por 
exemplo, se a data atual for 09/12/2018 e você especificar a macro P.DIA+A2 o parâmetro 
será inicializado como 01/12/2020 (= primeiro dia do mês de dezembro mais 1 ano). 

o U.DIA-AXXX → último dia do mês da data atual menos o número de anos especificado. Por 
exemplo, se a data atual for 09/12/2018 e você especificar a macro U.DIA-A2 o parâmetro 
será inicializado como 31/12/2016 (= último dia do mês de dezembro menos 2 anos). 

o U.DIA+AXXX → último dia do mês da data atual mais o número de anos especificado. Por 
exemplo, se a data atual for 09/12/2018 e você especificar a macro U.DIA+A1 o parâmetro 
será inicializado como 31/12/2019 (= último dia do mês de dezembro mais 1 ano). 

o D.DIA-AXXX → data atual menos o número de anos especificado. Por exemplo, se a data 
atual for 09/12/2018 e você especificar a macro D.DIA-A1 o parâmetro será inicializado 
como 09/12/2017 (= dia 09/12/2018 menos 1 ano). 

o D.DIA+AXXX → data atual mais o número de anos especificado. Por exemplo, se a data atual 
for 09/12/2018 e você especificar a macro D.DIA+A2 o parâmetro será inicializado como 
09/12/2020 (= dia atual mais 2 anos). 

 

• Para campos do tipo "caixa de seleção":  o campo estará marcado se você digitar VERDADEIRO, 
V , ON, TRUE ou CHECK. Se não informar nenhum valor padrão ou se informar um valor diferente 
dos indicados anteriormente, o campo estará desmarcado. 
 

• Para “opção de seleção”: o campo será inicializado com o valor indicado ou com o número da 
lista especificado. 

 

• Para “a partir de uma tabela”: 
< .......................... O parâmetro deverá ser inicializado com o primeiro registro retornado. 
> .......................... O parâmetro deverá ser inicializado com o último registro retornado. 
Outros valores ..... O parâmetro deverá ser inicializado com o primeiro registro que iniciar 

com o texto informado. 
Vazio .................... O parâmetro não será inicializado (aparecerá em branco na tela). 
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Repare que existem alguns botões (no topo ou na parte inferior da tela) que sinalizam se o relatório já foi testado e está “ok”, 
permitem consultar o relatório ou gravam as definições no banco de dados.  Esses botões são: 
 

 
Indica que as configurações/definições do relatório foram alteradas e, como as alterações podem estar 
incorretas e impedir que o relatório seja processado, você precisa testar o relatório para certificar-se de que 
ele está correto e pode ser liberado para os usuários. Para testar o relatório basta pressionar esse botão. 
 

 
Indica que o relatório foi executado sem erros e que já pode ser liberado para os usuários. Se você desejar 
testar o relatório novamente, basta pressionar esse botão. 
 

 
Grava as alterações efetuadas até o momento e continua a edição do relatório. Você pode, durante a 
configuração do relatório, pressionar esse botão várias vezes para ir salvando as modificações efetuadas e assim 
se proteger contra problemas que podem ocorrer durante o desenvolvimento e podem fazer com que você 
perca o que havia definido até ocorrer o problema. Entre esses problemas citamos: queda de energia, queda 
da conexão com o servidor, travamento do dispositivo, reinicialização, etc. 
 

 
Retorna para a tela de seleção dos relatórios. Caso tente retornar sem ter salvo as alterações realizadas, será 
exibida uma tela de alerta onde você deverá decidir se as alterações efetuadas devem ser salvas ou ignoradas. 

 
 
Importante:  Enquanto o relatório não for testado e processado sem erros, ele não poderá ser liberado para os usuários, isto 

é, mesmo que você selecione a opção “Consulta ativa”, ela será automaticamente alterada para “Inativa”. 
 
 Todas as definições efetuadas para o relatório, incluindo a planilha modelo (template), são salvas em seu banco 

de dados e, assim, para evitar perder essas informações no caso de problemas, é responsabilidade do DBA da 
sua empresa fazer backup frequente do banco de dados utilizado. 

 
 Na versão para Windows e macOS, além dos botões de criação, alteração e exclusão de relatórios, você verá dois 

botões adicionais: 
 

 
Exporta as definições do relatório selecionado para um arquivo em disco. Utilize essa opção para criar 
cópias de segurança dos seus relatórios ou, ainda, para enviar os modelos de relatórios para usuários de 
outras empresas e que não estejam conectados no seu banco de dados. 
 

 
Importa uma definição de relatório, a partir de um arquivo em disco, na sua instalação do Tools & 
Reports, ou seja, essa opção permite restaurar um relatório eliminado ou alterado indevidamente (caso, 
é claro, ele tenha sido salvo anteriormente pela opção acima). 
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Capítulo 08 – Módulo “Visualizar” 
 
Este módulo permite apenas a visualização dos relatórios cadastrados no Tools & Reports 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): 
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Os textos para cada parâmetro são os que foram informados na tela de configuração do relatório 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: 
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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 
Tools & Reports 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 Tools & Reports 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. 
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Capítulo 09 – Módulo “Executar SQL 
 
Aqui você poderá executar códigos/scripts SQL diretamente no seu banco de dados. Sua tela é similar à seguinte: 

 
Na área superior você deverá digitar o código que deve ser enviado para seu SGBD e os dados obtidos serão exibidos na área 
inferior da tela. Aqui você poderá utilizar os seguintes botões: 
 

 
Efetua uma consulta no banco de dados e exibe o resultado na área inferior da tela. Geralmente esse é botão 
que você utiliza para consultas efetuadas pelo comando SELECT. Existe dois modos de enviar códigos para 
processamento pelo servidor: 

• Se houver um bloco de texto selecionado, apenas o texto deste bloco será enviado para o servidor. 

• Se não houver um bloco de texto selecionado, todo o texto digitado será enviado para o servidor. 
 

 
Envia um script para ser executado no servidor e não exibe nenhum resultado da consulta efetuadas. Esse botão 
geralmente é utilizado para comandos UPDATE, CREATE TABLE, INSERT, etc. Como na opção anterior, se houver 
um bloco de texto selecionado, apenas o bloco marcado será enviado para o servidor. Se não houver nenhum 
texto selecionado, então todo o código será enviado para execução. 
 

 
Abre um arquivo texto que contém um código SQL e substitui o texto digitado pelo que está no arquivo. 
 

 
Salva o texto digitado em um arquivo no seu dispositivo / computador. 
 

 
Apaga o código SQL digitado (apenas os comandos SQL serão eliminados, nenhuma alteração será efetuada no 
seu banco de dados ou nos relatórios criados). 
 

 
Aumenta o tamanho da fonte de letra do código SQL. 
 

 
Diminui o tamanho da fonte de letra do código SQL.  
 
 

Ao utilizar o primeiro botão, o resultado da consulta será exibido na área inferior da tela. Veja um exemplo: 
 



Tools & Reports 
Página 28 de 104 

© 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 

 
Você poderá navegar pelos registros utilizando o mouse ou tocando a tela ou, ainda, utilizando a barra de rolagem existente 
na área inferior da tela. 
 
Você poderá, ainda, utilizar os seguintes botões: 
 

 
Exporta os dados obtidos em uma planilha no formato do Excel (esse botão somente será exibido apenas se o 
usuário que estiver conectado ao Tools & Reports estiver autorizado a utilizar exportar os dados obtidos). 
  

 
Exporta os dados obtidos no formato texto, respeitando as máscaras/definições efetuadas na configuração do 
aplicativo (esse botão somente será exibido apenas se o usuário que estiver conectado ao Tools & Reports 
estiver autorizado a utilizar exportar os dados obtidos). 
 

 
Exporta os dados obtidos no formato CSV, respeitando as máscaras/definições efetuadas na configuração do 
aplicativo (esse botão somente será exibido apenas se o usuário que estiver conectado ao Tools & Reports 
estiver autorizado a utilizar exportar os dados obtidos). 
 

 
Exporta os dados obtidos no formato HTML (esse botão somente será exibido apenas se o usuário que estiver 
conectado ao Tools & Reports estiver autorizado a utilizar exportar os dados obtidos). 
 

 
Retorna ao primeiro registro. 
 

 
Retorna ao registro anterior. 
 

 
Avança para o próximo registro. 
 

 
Avança para o último registro. 

 
Importante:  O funcionamento dos botões de exportação depende do tipo de dispositivo utilizado: no Windows e macOS, será 

solicitado o nome e local onde o arquivo de exportação deverá ser gerado; no iOS (iPhone / iPad), primeiro o 
arquivo será salvo na área de documentos da aplicação do seu dispositivo e, em seguida, será exibida a tela de 
compartilhamento para que você indique para qual aplicativo o arquivo de exportação deve ser enviado. 
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Capítulo 10 – Módulo “Arquivos” 
 
O módulo “Arquivos” está disponível apenas nos dispositivos iOS (iPhone / iPad) e deve ser utilizado para gerenciar os arquivos 
que foram salvos na área reservada para os documentos/arquivos do Tools & Reports. 
 
Ao acioná-lo será exibida uma tela com todos os arquivos armazenados em seu dispositivo. Você pode clicar em cima do nome 
de um dos arquivos exibidos e, em seguida, utilizar um dos seguintes botões: 
 

 
Apaga o arquivo selecionado (isto é, elimina esse arquivo do seu dispositivo). 
 

 
Compartilha o aplicativo selecionado com outra aplicação do seu iPad ou, ainda, com outro dispositivo através 
do AirDrop. 
 

 
Importante:  O módulo Arquivos não existe nas versões do Tools & Reports para Windows e macOS pois esses sistemas 

operacionais possuem utilitários eficientes para a manipulação de arquivos como o Windows Explorer (no 
Windows) e o Finder (no macOS). 

 
 No iOS, devido às características desse sistema operacional, os arquivos salvos pelas aplicações ficam 

armazenados em uma área protegida, acessível apenas pelo aplicativo que os criou e, assim, o único modo de 
acessar os arquivos criados pelo Tools & Reports em dispositivos iOS é utilizando o módulo “Arquivos” e 
compartilhando os arquivos gerados com outros aplicativos. 
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Capítulo 11 – Módulo “Licença de uso” 
 
O módulo “Licença de uso” deve ser utilizado para cadastrar sua licença de uso do Tools & Reports (apenas para o 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 Tools & Reports 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 Tools & Reports 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 Tools & Reports licenciada para sua empresa (ou pessoa 
física). 

Licença válida até a versão Indica até qual versão do Tools & Reports 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. 

 
 
Nesta tela, você poderá utilizar os seguintes botões: 
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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 Tools & Reports. 
 

 
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 Tools & Reports através deste botão. 
 
 

Importante:  Enquanto você não incluir uma licença válida no Tools & Reports, a cada operação executada será exibido uma 
mensagem solicitando a digitação de uma chave de confirmação, onde você deverá digitar o código exibido e, 
após oito dessas mensagens serem exibidas, o sistema se desconectará do servidor e retornará para a tela de 
conexão. Essa tela de confirmação 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 Tools & Reports. 

 
 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 Tools & Reports em 10 computadores você deverá adquirir 10 licenças de uso do aplicativo. 
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Capítulo 12 – Módulo “Alterar senha” 
 
O módulo “Alterar senha” permite que você altere a sua senha de conexão ao banco de dados do Tools & Reports. 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 Tools & Reports, 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 13 – Criação de templates 
 

Como dissemos anteriormente, os relatórios são gerados utilizando planilhas de modelo (templates) que devem ser criados 
levando em consideração os nomes dos campos retornados pelas consultas efetuadas no banco de dados e definindo áreas 
onde os dados devem ser impressos. 
 
Na criação dos templates você poderá utilizar quase todos os recursos disponíveis do Excel como: totalização, máscaras, limites 
de valores, cores, gráficos, etc. Existem dois conceitos básicos que precisam ser assimilados por você antes de prosseguir: 
 
Etiqueta de dados (ou TAG):  
Os dados retornados por cada consulta serão referenciados, na planilha de modelo (template), através de “etiquetas de dados” 
que são definidas de acordo com o padrão abaixo: 
 

<#TABELA.CAMPO> 
 
Onde: 

• <# → indica o início de uma etiqueta de dados. 

• TABELA → é o nome que você digitou no campo “Nome da consulta” (na aba de definição dos dados para o template). 

• . → Indica o final do nome da consulta (tabela) e início do nome do campo (ver abaixo). 

• CAMPO → é o nome do campo retornado pelo comando de extração de dados (SELECT). 

• > → indica o término de uma etiqueta de dados. 
 
Por exemplo, se estamos consultando os dados da tabela VENDAS e, no SELECT, selecionamos os campos hvDATA, 
TOTAL_VENDAS e TOTAL_MC, na planilha de modelo essas informações deverão ser referenciadas pelos nomes: 
<#VENDAS.hvDATA>, <#VENDAS.TOTAL_VENDAS> e <#VENDAS.TOTAL_MC>. 
 
Também é possível utilizar as etiquetas de dados para recuperar os parâmetros que foram passados para cada SELECT de 
extração de dados, para isso, você precisa apenas informar o nome do parâmetro (sem o nome da tabela): 
 

<#PARÂMETRO> 
 
Onde: 

• <# → indica o início de uma etiqueta de dados. 

• PARÂMETRO → é o nome do parâmetro enviado para o comando de extração de dados (SELECT). 

• > → indica o término de uma etiqueta de dados. 
 
Por exemplo, se no SELECT existisse a cláusula WHERE hvDATA BETWEEN :DATA_INICIAL AND :DATA_FINAL, a etiqueta de 
dados <#DATA_INICIAL> retornará a data inicial digitada pelo usuário enquanto que <#DATA_FINAL> retornará a data final 
digitada pelo usuário. 
 
Você deve informar os nomes exatamente como eles foram definidos na tela de configuração do relatório ou, então, ao 
executar o relatório você receberá uma mensagem de erro informando que a etiqueta de dados não foi localizada na origem 
dos dados. 
 
Intervalos nomeados (ou Named Ranges):   
Representam as áreas ou "bandas" do relatório, isto é, uma ou mais linhas/colunas da planilha que deverão ser repetidas para 
cada registro lido do banco de dados.  
 
Como informamos no capítulo 7, o “intervalo nomeado” é definido no campo “Referência” na aba “Dados para o template”, 
mas você também pode utilizar o Excel para definir as “bandas” do relatório e, se pretender fazer isso, então você não deverá 
preencher o campo “Referência”.  
 
No Excel, os intervalos nomeados são definidos através do gerenciador de nomes: 
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Existem quatro modos distintos: 
 
Modo 1:  

Define que toda(s) a(s) linha(s) do intervalo devem ser repetidas para cada registro que for lido do banco de dados, 
isto é, novas linhas serão geradas para cada registro lido. As linhas que estiverem fora do limite de dados serão 
"movidas" para o final do relatório.  
Este modo é definido por dois subtraços _ (também conhecidos pelos termos: underscore, underline, traço rasteiro, 
traço inferior ou linha baixa) antes e após o nome informado para a consulta. Para a consulta definida anteriormente, 
esse tipo de intervalo seria definido como:  _ _VENDAS_ _ 

 
Modo 2:  

Essa opção é similar ao modo 1, porém as linhas que estiverem fora do limite dos dados não serão movidas para o 
final do relatório.  
 
Este modo é definido por apenas um subtraço _ antes e após o nome informado para a consulta. Para o caso da 
consulta anterior o intervalo seria definido como:  _VENDAS_ 

 
Modo 3:  

Define que toda(s) a(s) colunas(s) do intervalo deverão ser repetidas para cada registro que for lido do banco de dados. 
As colunas que estiverem fora do limite de dados serão "movidas" para a direita. 
 
Este modo é definido por duas letras I seguida por um subtraço antes e após o nome do definido para a consulta. 
Para a consulta anterior esse intervalo seria definido como:  II_VENDAS_II 

 
Modo 4: 

Essa opção é similar ao modo 3, porém as colunas que estiverem fora do limite dos dados não serão movidas para a 
direita. 
 
Este modo é definido por apenas uma letra I seguida por um subtraço antes e depois do nome cadastrado para a 

consulta. Por exemplo, para a consulta anterior esse intervalo seria definido como I_VENDAS_I 
 
Para cada um dos modos acima, você ainda pode informar a letra X no final do nome para determinar que a última linha (ou 
última coluna) após o intervalo deverá ser eliminada após o relatório ter sido gerado. Essa opção é útil quando o relatório 
possui fórmulas de totalização e você deseja eliminar a linha que será exibida antes do total. 
 
Importante:  Os exemplos apresentados neste documento foram gerados utilizando a versão 1807 do Excel que acompanha 

o Microsoft Office 365. 
 
 Você também pode gerar os templates utilizando outras versões do Excel, assim como é possível utilizar outros 

aplicativos de planilhas como o Numbers, LibreOffice, OpenOffice, etc., porém, os arquivos gerados por estes 
aplicativos devem ser salvos em formato compatível com o Excel (XLS ou XLSx). 

 
Você só precisará do Excel para criar os modelos das planilhas (templates). Para gerar e visualizar os relatórios, 
o dispositivo do usuário não precisa do Excel instalado em seu dispositivo. 
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Capítulo 14 – Tutorial: criando o primeiro relatório 
 
O melhor modo de demostrar os recursos e facilidade de utilização do Tools & Reports é criar um relatório, mas, antes disso, 
precisamos fazer os seguintes comentários: 
 

• Existem usuários com bons conhecimentos em SQL e geração de planilhas, enquanto outros possuem conhecimentos 
básicos. Desta maneira, vamos descrever como gerar o relatório considerando que, quem está lendo este documento, 
pertence ao segundo grupo (não se “irrite” se explicarmos algo que você já saiba ou que considere que todos sabem 
o que estamos demonstrando). 
 

• Como os relatórios precisam extrair informações do banco de dados, quando o Tools & Reports criou as tabelas 
necessárias para seu funcionamento (dicionário de dados), ele também criou algumas tabelas para testes e que serão 
utilizadas no tutorial abaixo. Portanto, você só conseguirá utilizar as tabelas indicadas se o DBA da sua empresa não 
eliminou essas tabelas do seu banco de dados. 
 

• Os comandos podem ser digitados em uma única linha ou em várias linhas. O que define o final do comando é um 
ponto e vírgula (;). Por exemplo, os comandos abaixo são equivalentes e serão executados sem erros: 

 
 

SELECT nNF FROM TR7_VENDAS ORDER BY dtDATA; 

 SELECT nNF  

FROM TR7_VENDAS 

ORDER BY dtDATA; 

 

• Na linguagem SQL não há distinção de letras maiúsculas de letras minúsculas EXCETO quando esses nomes estão entre 
aspas. Por exemplo, os comandos abaixo executam a mesma pesquisa e retornam os mesmos dados: 

 
SELECT  nNF  FROM  TR7_VENDAS; 

Select  nNF  From  Tr7_Vendas; 

SELECT  NNF  FROM  TR7_VENDAS; 

select  nnf  from  tr7_vendas; 

select  NNF  from  TR7_VENDAS; 

SELect  Nnf  frOM  tr7_Vendas; 

 
Já esses comandos são diferentes e retornam dados diferentes (as diferenças entre os dois comandos estão em 
vermelho): 
 
SELECT  *  FROM  TR7_CLIENTES WHERE codCLIENTE LIKE ‘TR7%’ 

SELECT  *  FROM  TR7_CLIENTES WHERE codCLIENTE LIKE ‘tr7%’ 

 

• Existem pequenas diferenças entre os diversos “dialetos” SQL, ou seja, uma instrução que funciona no Oracle pode 
não funcionar no SQL Server. Assim, caso algum dos exemplos apresentados retornar alguma mensagem de erro, 
verifique se você digitou o comando corretamente e se, após ter conferido o erro persistir, consulte o DBA da sua 
empresa para verificar a sintaxe correta do comando para o seu banco de dados. 

 
 

O primeiro relatório que iremos criar listará o total das vendas de cada dia. Para isso, vamos utilizar a tabela de testes chamada 
TR7_ NOTAS e que contém os seguintes campos: 
 

Nome Tipo Descrição do campo 

nNF INTEIRO É o número da nota fiscal de venda. 

dtNF DATE É a data de emissão da nota fiscal 

codCLIENTE INTEIRO Representa o código do cliente para o qual a nota fiscal foi emitida. 

vlrTOTAL DECIMAL(12,2) Contém o valor total da nota fiscal 

 
 

Igual 
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Passo nº 1: 
Vamos preparar e testar o comando que utilizaremos para extrair os dados. Para isso, no Tools & Reports, acione o módulo 
“Executar SQL” e, na parte superior, digite os seguintes comandos: 
 

SELECT dtNF,  SUM(vlrTOTAL) VENDAS 

FROM  TR7_NOTAS 

GROUP  BY  dtNF 

ORDER  BY  dtNF 

 

Em seguida pressione (ou toque) o botão  e você verá uma tela similar à seguinte (os dados poderão ser diferentes no seu 
Tools & Reports pois as datas do banco de testes são geradas como base no dia em que você criou o dicionário de dados): 
 

 
Abaixo detalhamos o comando que executamos. Lembre-se que essa é a sintaxe padrão do Structured Query Language (SQL) 
e você poderá obter mais informações sobre os comandos SQL nos manuais do seu SGBD, na internet, etc.: 
 

 

 SELECT é o comando SQL utilizado para extrair os dados de uma ou mais tabelas do banco de dados 

 É o nome do primeiro campo que desejamos obter no banco de dados. 

 Na linguagem SQL separamos os campos que devem ser extraídos do banco de dados com uma vírgula. 

 Representa a segunda informação que desejamos obter do banco de dados. Nesse caso, em vez de utilizar apenas o 
campo vlrTOTAL, estamos utilizando a função SUM() para fazer a soma de todas as notas fiscais do mesmo dia 
(campo anterior). 
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Agora clique no botão   e grave em um arquivo o comando que você digitou pois precisaremos dele futuramente e, é claro, 
anote o nome e o local onde o arquivo foi salvo pois precisaremos dele aqui a pouco. 
 
Passo nº 2: 
Agora vamos criar a planilha de modelo que será utilizada na geração do relatório e, neste primeiro exemplo, para facilitar a 
criação da primeira planilha não vamos nos preocupar com a formatação. 
 
Abra o seu Excel, inicie a digitação de uma nova planilha e: 

Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Selecione a célula C3 e digite o texto <#RESUMO.dtNF>  
 
Como explicamos anteriormente, o texto acima define uma 
etiqueta de dados e estamos indicando que desejamos obter o 
valor do campo dtNF retornado pela consulta RESUMO. 

 

Selecione a célula D3 e digite o texto <#RESUMO.VENDAS> 
 
Neste caso, estamos informando que desejamos obter o total 
das vendas, campo VENDAS, retornado pela consulta RESUMO. 
 
Perceba que, por enquanto, informamos dados apenas para a 
linha 3 da planilha. 

 
Utilizando o menu “Arquivo” do Excel, selecione a opção “Salvar 
como” e salve a planilha em algum local do seu PC ou do seu 
dispositivo. Importante: lembre o local e o nome utilizado pois 
precisaremos dessa informação.  
 
Por exemplo, salve a planilha na sua pasta de documentos com 
o nome Modelo_1 (você também pode usar o padrão XLS). 
 
Se você estiver utilizando o Excel do iOS (iPad/iPhone), após 

 

 

 Aqui estamos solicitando que o valor da operação anterior (soma do valor) seja renomeado para VENDAS. Alguns 
bancos de dados exigem que ao renomear um campo o novo nome seja precedido por AS. Se esse for o caso do seu 
banco de dados, em vez de VENDAS você deverá digitar AS VENDAS (consulte seu DBA para mais informações). 
 

 A cláusula FROM define de qual tabela desejamos extrair os dados. 

 Aqui informamos a tabela de onde os dados devem ser extraídos. 

 Como solicitamos a soma de um campo utilizando a função SUM(), somos obrigados a informar o campo que deverá 

ser utilizado para agrupar os registros antes da totalização. Isso é indicado pela cláusula GROUP BY (se você não 
informar isso, receberá uma mensagem de erro pois o SGBD não saberá qual campo deve ser utilizado na totalização). 
 

 Aqui informamos o nome do campo utilizado na totalização. 

 A cláusula ORDER BY define a ordem em que os dados são listados.  

 É o nome do campo pelo qual os dados deverão ser ordenados. A ordem padrão é sempre do menor valor para o 
maior valor, mas, se necessário, você poderá ordenar do maior valor para o menor valor bastando, para isso, informar 
a cláusula DESC após o nome do campo. Por exemplo: ORDER BY dtNF DESC fará com que o resultado seja 

classificado em ordem decrescente de data. 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

salvar a planilha, utilize as opções “Compartilhar”, “Enviar  uma 
cópia”, “Enviar com outro aplicativo” e, entre os aplicativos 
exibidos, selecione o Tools & Reports. 
 

 
Passo nº 3: 
Selecione a opção “Criar e editar” para iniciar a definição de um novo relatório e, em seguida, pressione (ou toque) o botão 

 para iniciar a definição de um novo relatório. 
 
Você verá uma tela similar à tela abaixo: 

 
Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

No campo “Nome da consulta / relatório:” digite o texto 
“Resumo diário de vendas”. 
 
No campo “Descrição, resumo ou finalidade da consulta / 
relatório:” digite “Totaliza as vendas por dia”. 
 
Não preencha ou altere os dados dos campos “Válida do dia”, 
“Até o dia”, “Quais usuários podem executar a consulta / 
relatório?”, “Senha de proteção” e “Confirmação da senha”. 
 
No campo “Nome e/ou local do modelo selecionado”, pressione 

o botão  e selecione a planilha que você criou no passo 2 
(aquela que sugerimos chamar de Modelo 1). 

 
Selecione a aba “Dados para o template” e no campo “Código 

SQL desta consulta:” você deverá clicar no botão  e abrir o 
código que digitou no passo 1.  
 

SELECT dtNF,  SUM(vlrTOTAL) VENDAS 

FROM  TR7_NOTAS 

GROUP  BY  dtNF 

ORDER  BY  dtNF 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Se não lembrar onde o salvou, não precisa se preocupar, você 
pode redigitá-lo diretamente neste campo (ao lado está o 
código que deverá ser digitado).  
 
Como você viu, não há necessidade de digitar o SELECT no 
módulo “Executar SQL”, nós só fizemos isso no passo 1 para que 
você tivesse uma ideia dos dados que serão retornados pelo 
comando ao lado. 

No campo “Nome da consulta” você deve digitar RESUMO, que 
foi o nome informamos quando criamos a planilha no passo 3. 
Você pode digitar tudo em maiúsculas, minúsculas ou qualquer 
combinação de maiúsculas/minúsculas. 
 
Mantenha selecionada a opção “Linhas” e no campo Referência 
digite =$3:$3 que é a notação do Excel que indica que os 
dados estão na linha 3 da planilha (isto é, iniciam e terminam na 
terceira linha da planilha). 

 

Já temos as definições básicas para nossa primeira consulta e, agora, clique no botão  para visualizar o relatório: 

 
 
Passo nº 4: 
Como você percebeu, o relatório não tem uma aparência “simpática” e, além disso, a primeira coluna, que deveria ser uma 
data, está exibindo o número de dias a partir da primeira data suportada pelo Excel.  Vamos arrumar tudo isso e, assim, feche 
a visualização do relatório e abra, no Excel, a planilha “Modelo 1” que foi criada no passo 2, e: 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Selecione a célula C3 

 

Nas definições de máscaras  selecione a opção “Data 

abreviada” . 

 

Agora selecione a célula D4 , clique novamente em definições 

de máscaras e selecione a opção “Moeda” . 

 

Vamos aumentar a largura da coluna C e da coluna D (basta 
clicar na linha que separa as letras de cada coluna e aumentar 
seu tamanho. 
 
Em seguida, na célula C2 digite o texto “Dia” e na célula D2 digite 
“Valor vendas” (esses textos serão os cabeçalhos para as 
colunas). 

 

Utilizando a formatação do Excel, vamos centralizar os textos 
das células C2 e D2, trocar sua cor de fundo para azul, ativar o 
negrito e a cor da fonte da letra para branco. 
 
Centralize, também, o texto da célula C3 (mas não altere suas 
cores). 
 
Salve novamente a planilha com o mesmo nome que foi 
informado anteriormente (ou, no caso do iOS, compartilhe essa 
planilha como o Tools & Reports).  
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Na definição do relatório, selecione a aba “Definições relatório” 
e, no campo “Nome e/ou local do modelo selecionado”, 

pressione o botão  e selecione, mais uma vez, a planilha que 
acabou de alterar. 
 
Como as definições da planilha ficam armazenadas com a 
definição do relatório (no banco de dados do Tools & Reports), 
sempre que o modelo do relatório for alterado, ele deverá ser 
importado novamente para as definições do relatório. 

 
 

 
 

Já temos as definições básicas para nossa primeira consulta e, agora, clique no botão  para visualizar o relatório: 

 
Ficou bem melhor, mas ainda não está bom e tem um grande problema: estamos listando todas as vendas, totalizadas por dia, 
mas, no banco de dados da empresa podem existir vendas de vários anos e, no relatório que montamos, todas as vendas 
seriam listadas, gerando dezenas de páginas sem necessidade. 
 
Como fazer então para definir um intervalo de datas que devem ser totalizadas?  Explicaremos isso no próximo passo, mas, 

antes, feche visualização do relatório e depois clique no botão para gravar o que você definiu até o momento. 
 

 
Passo nº 5: 
Agora vamos selecionar o período que deve ser totalizado e, para isso, ainda na tela de definição do relatório, execute o 
procedimento abaixo: 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Selecione a aba “Parâmetros para as consultas”, que é onde 
definimos os intervalos dos dados que devem ser listados. 
 
Cada parâmetro é composto por um nome, descrição, tipo e as 
demais informações que já descrevemos anteriormente. Como 
não é possível exibir todas as definições de parâmetros em uma 
só linha, você precisará navegar horizontalmente pelos diversos 
campos da tela. 
 
Os campos são ordenados pela coluna “Nº”, isto é, esse campo 
define a ordem em que os parâmetros serão exibidos para o 
usuário. 
 
 

 

O primeiro parâmetro que devemos definir é a primeira data do 
período que devem ser totalizados.  
Para isso, digite (você não deve preencher as colunas que não 
estão relacionadas abaixo, isto é, deixe-as em branco): 

Na coluna Digite ou selecione o seguinte valor 

Nº 1 

Nome dtINICIAL 

Descrição Totalizar do dia 

Tipo Data 

Obrigatório Ativar esse campo 

Valor inicial D.DIA-D030 

O 1 indica que esse é o primeiro parâmetro que deverá ser 
solicitado para o usuário. O dtINICIAL representa o nome que 
será utilizado em nossa consulta. Já o Totalizar do dia é o nome 
que será exibido para o usuário para que ele entenda que 
informação deverá digitar nesse campo. O tipo Data define que 
nesse campo o usuário só poderá digitar uma data. O flag 
Obrigatório, quando estiver ativo, indica que o usuário é 
obrigado a informar um valor para esse campo e, finalmente, o 
valor D.DIA-D30 indica que o campo deverá ser inicializado com 
a data atual subtraída de 30 dias. 
 

Confirme os dados clicando no botão  e depois no botão  
para incluir um novo parâmetro, onde você deverá digitar: 

Na coluna Digite ou selecione o seguinte valor 

Nº 2 

Nome dtFINAL 

Descrição Totalizar até o dia 

Tipo Data 

Obrigatório Ativar esse campo 

Valor inicial D.DIA 

O 2 indica que esse é o segundo parâmetro que deverá ser 
solicitado para o usuário (ao iniciar a digitação, esse será o 
primeiro parâmetro da tela, mas, ao confirmar os dados dessa 

 
Observação: na tela de exemplo acima, os tamanhos das 
colunas foram reduzidos para podermos exibir um número 
maior de colunas. 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

linha, os parâmetros serão ordenados corretamente). O dtFINAL 
representa o nome que será utilizado em nossa consulta. Já o 
Totalizar até o dia é o nome que será exibido para o usuário para 
que ele entenda que informação deverá digitar nesse campo. O 
tipo Data define que nesse campo o usuário só poderá digitar 
uma data. O flag Obrigatório, quando estiver ativo, indica que o 
usuário é obrigado a informar um valor para esse campo e, 
finalmente, o valor D.DIA indica que esse campo deverá ser 
inicializado com a data em que o usuário solicitou a emissão. 
 
Confirme os dados clicando no botão . 

Agora precisamos alterar comando SQL de seleção dos dados 
para incluir os parâmetros que serão digitados pelo usuário. 
Para isso, selecione a aba “Dados para o template” e após o 
FROM TR7_NOTAS digite o texto: 
 
WHERE DATE(dtNF) BETWEEN  DATE(:dtINICIAL) 

                      AND DATE(:dtFINAL) 

O comando WHERE indica o início de uma cláusula de seleção. 
O comando DATE(),só é necessário no SQL Lite pois esse banco 
de dados exige essa função para entender que o dado se refere 
a um campo data. Se você utilizar outro banco de dados como 
Oracle, mySQL, NexusDB, etc., não digite os textos em vermelho. 
O campo dtNF é o campo do banco de dados que deverá ser 
utilizado na pesquisa. Já as cláusulas BETWEEN e AND indicam 
os intervalos que devem ser considerados e as variáveis 
dtINICIAL e dtFINAL são os parâmetros que definimos acima (os 
parâmetros devem ser precedidos de dois pontos, isto é, antes 
do nome de cada variável acrescente :).  

 

Clique novamente no botão  para testarmos essa modificação e você verá que agora será exibida uma tela adicional onde 
será necessário informar o período que desejado: 
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Repare que os campos foram inicializados com as datas referentes ao período de 30 dias anteriores a data atual. O usuário 
poderá aceitar as datas exibidas ou, então, alterar de acordo com sua necessidade. 
 

Após fornecer os parâmetros para emissão do relatório (intervalo desejado) você deverá pressionar o botão para emitir o 
relatório, respeitando, é claro, o intervalo especificado: 
 

 
 

Passo nº 6: 
Vamos concluir nosso relatório incluindo uma linha de totalização, cabeçalho e informação sobre o período solicitado. para 
isso, feche a visualização do relatório e, novamente, abra no Excel a planilha “Modelo 1” que foi alterada no passo 4 e: 
 

Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Selecione as células B1, C1, D1 e E1  e, em seguida, clique no 

botão “Mesclar e centralizar” . 

 
Nessa célula digite o texto Resumo de vendas <#dtINICIAL> a 

<#dtFINAL> .  
 
Conforme explicado no capítulo 3, quando desejamos exibir os 
parâmetros que foram digitados, devemos preceder o nome 
utilizado para o parâmetro por <# e finalizar o nome com > e, na 
hora da emissão do relatório, esses textos serão substituídos 
pelos dados digitados pelo usuário.  
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Selecione novamente as células que foram mescladas , ative 

o negrito , selecione uma cor para esse cabeçalho  (por 
exemplo, marrom) e, em seguida, aumente a letra para o 

tamanho 14 . 

 

Na célula D5 digite a fórmula =SOMA(D3:D4) , que quer dizer 
para somar os valores das duas células superiores à D5 e depois 

selecione a máscara Moeda . 
 
Como você pode ver, incluímos uma célula adicional na soma (a 
célula D4) pois precisamos informar um intervalo para a soma 
pois estaremos imprimindo vários registros. 
 
Se você estiver usando o Excel em inglês, deverá utilizar a função 
SUM() no lugar da função SOMA().  

Na célula C5 digite o texto Total  e depois alinhe o texto à 

direita . 

 

Selecione as células C5 e C6 , ative o negrito , clique no 
botão de seleção de fundo das células e, no menu que será 

exibido, selecione a cor azul . Em seguida, indique que deseja 

exibir as letras na cor branca . 

 

Ao final, você deverá estar com uma planilha similar à da 
imagem ao lado. 
 
Salve novamente a planilha com o mesmo nome que foi 
informado anteriormente (ou, no caso do iOS, compartilhe essa 
planilha com o Tools & Reports). 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Na tela de definição do relatório, selecione novamente a aba 
“Definições relatório” e, no campo “Nome e/ou local do modelo 

selecionado”, pressione o botão  e selecione, mais uma vez, 
a planilha que acabou de alterar. 
 
Como as definições da planilha ficam armazenadas com a 
definição do relatório (no banco de dados do Tools & Reports), 
sempre que o modelo do relatório for alterado, ele deverá ser 
importado novamente para as definições do relatório. 

 

Selecione a aba “Dados para o template” e marque a opção 

“Eliminar última linha/coluna” . 
 
Essa opção fará com que aquela linha adicional (em branco) que 
acrescentamos na planilha para poder calcular o total seja 
eliminada. 
 
 

 

Agora clique no botão  para gravar as alterações que fizemos e, sem seguida, clique no botão  para testarmos essa 
modificação.  

Na tela para digitação dos parâmetros, após fornecer o intervalo desejado (período), pressione o botão e você verá um 
relatório similar ao abaixo: 
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Veja que, no título do relatório, nos locais onde você informou os textos <#dtINICIAL> e <#dtFINAL>, eles foram substituídos 
pelas datas que o usuário informou na tela de parametrização do relatório. 
 
Na confecção do relatório você poderá usar a maioria dos recursos do Excel como, por exemplo, cabeçalhos, molduras para as 
células, barra de valores, imagens, etc. Você precisa apenas definir o template de acordo com sua necessidade e o Tools e 
Reports emitirá o relatório respeitando a formatação da planilha modelo (template). 
 
Veja um exemplo de relatório com cabeçalho, imagem no topo da página e formatação condicional para as linhas de valores 
(onde a barra vermelha representa o percentual do valor entre 0 e o maior valor diário de vendas: 
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Capítulo 15 – Tutorial: criando um relatório com gráficos 
 
Agora vamos criar um relatório com um gráfico de barras, onde exibiremos o custo de fabricação de um determinado produto 
e, para isso, vamos utilizar a tabela de testes chamada TR7_ PRODUTOS  que contém os seguintes campos: 
 

Nome Tipo Descrição do campo 

codPROD VARCHAR(15) É o código (identificação) do produto 

DESCRICAO VARCHAR(60) É a descrição (nome) do produto 

ctsMP DECIMAL(12,2) Custo das matérias-primas utilizadas na fabricação do produto 

cstPS DECIMAL(12,2) Custo com prestadores de serviços envolvidos na fabricação 

cstSP DECIMAL(12,2) Custo dos setores produtivos utilizados na fabricação 

 
 
 

Passo nº 1: 
Vamos preparar e testar o comando que utilizaremos para extrair os dados. Para isso, no menu do Tools & Reports, acione o 
módulo “Executar SQL” e, na parte superior, digite os seguintes comandos: 
 

SELECT codPROD, DESCRICAO, cstMP, cstPS, cstSP, cstMP + cstPS + cstSP cstTOTAL 

FROM  TR7_PRODUTOS 

 

Em seguida pressione (ou toque) o botão  e você verá uma tela similar à seguinte: 
 

 
 
Abaixo detalhamos o comando que executamos e, mais uma vez, lembramos que essa é a sintaxe padrão do Structured Query 
Language (SQL) e você poderá obter mais informações sobre os comandos SQL nos manuais do seu SGBD, na internet, etc.: 
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Agora clique no botão   e grave em um arquivo o comando que você digitou pois precisaremos dele futuramente e, é claro, 
anote o nome e o local onde o arquivo foi salvo pois precisaremos dele aqui a pouco. 
 
 
Passo nº 2: 
Agora vamos criar a planilha de modelo que será utilizada na geração do relatório e, como no primeiro tutorial você já viu como 
é fácil gerar estes modelos, vamos criar todo o modelo de uma só vez. 
 
Abra o seu Excel, inicie a digitação de uma nova planilha e: 

Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Clique na seta entre os números e as letras para selecionar todas 
as células da planilha 

 

 SELECT é o comando SQL utilizado para extrair os dados de uma ou mais tabelas do banco de dados 

 É o nome do primeiro campo que desejamos obter no banco de dados. Nesse exemplo, estamos pedindo para 
retornar o valor do campo codPROD. 
 

 Na linguagem SQL separamos os campos que devem ser extraídos do banco de dados com uma vírgula. 

 Representa a segunda informação que desejamos obter do banco de dados e, neste exemplo, estamos solicitando 
para retornar o valor do campo DESCRICAO (repare que o nome do campo não deve ser acentuado). 
 

 Aqui estamos solicitando para retornar o valor do campo cstMP (custo com matérias-primas para o produto). 
 

 Também solicitamos para retornar o valor do campo cstPS (custo com prestadores de serviços). 

 E aqui será retornado o valor do campo cstSP (custo com setores produtivos utilizados na fabricação do produto). 

 Aqui pedimos para somar o valor dos três campos anteriores, para obtermos o custo total de fabricação.  

 Pedimos para retornar o valor desse campo com o nome cstTOTAL.  Alguns SGBD exigem que, ao renomear um 
campo, o novo nome seja precedido por AS. Se esse for o caso do seu banco de dados, em vez de cstTOTAL você 
deverá digitar AS cstTOTAL (consulte seu DBA para mais informações). 

 

 A cláusula FROM define de qual tabela desejamos extrair os dados.  

 É o nome da tabela de onde os dados devem ser extraídos. 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Quando todas as células estiverem selecionadas, clique com o 
botão direito na letra A e, no menu que será exibido, selecione 
a opção “Largura da Coluna...”. 
 
No quatro que será exibido, digite o número 10 e depois clique 
em “OK” (isso aumentará o tamanho de todas as colunas da 
planilha). 

       

Agora selecione apenas a coluna A (basta clicar no topo da 
coluna) e, novamente, selecione a opção “Largura da Coluna...” 
e, na tela que será exibida, digite o número 2 e clique em “OK”. 
 
Repita esse mesmo procedimento para a coluna H. 

     

Selecione a célula A1 , vá para o menu “Inserir” , clique no 

botão Imagens  e procure uma imagem no seu computador 
para usar no cabeçalho do relatório.  
 
Você pode utilizar qualquer imagem suportada pelo Excel ou, se 
preferir, você pode montar o relatório sem nenhuma imagem. 

 

Redimensione a imagem selecionada de modo que ela ocupe, a 
área da coluna A1 até a coluna C4. 

 

Selecione da célula D2 até a célula G2 , clique na opção 

“Mesclar e Centralizar” e, em seguida, digite na célula D2 o 
texto “Composição custo de produto”. 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Selecione a célula D2 , ative o negrito  e depois aumente o 

tamanho da letra para 14 . 

 

Selecione da célula D3 até a célula G3 , clique na opção 

“Mesclar e Centralizar”  e digite o texto abaixo: 
<#PRODUTO.codPROD> - <#PRODUTO.DESCRICAO> 

Em seguida, ative o negrito para a célula D3  e aumente o 

tamanho da letra para 12 . 

 
Como explicamos no tutorial anterior (e no capítulo 13), o texto 
<#PRODUTO.codPROD> determina que desejamos imprimir o 
valor do campo codPROD da consulta PRODUTO. Já o texto 
<#PRODUTO.DESCRICAO> indica que desejamos imprimir o 
valor do campo DESCRICAO dessa mesma consulta (você não 
deve acentuar a palavra DESCRICAO). 

 

Clique com o botão direito no cabeçalho da coluna F , 

selecione a opção “Largura da Coluna...”  e aumente o 
tamanho da coluna para 16. 
 
Repita esse procedimento com a coluna G. 

 

Selecione da célula B5 até a célula E5 , clique na opção 

“Mesclar e Centralizar” , ative o negrito , selecione a cor 

do fundo da célula para azul  e altere a cor da letra para 

branco . 
 
Em seguida, digite nessa célula o texto “Descrição / subitem do 
produto”. 

 

Selecione a célula F5 ,  ative o negrito , selecione a cor do 

fundo da célula para azul , a cor da letra para branco   e 

ative a centralização do texto desta coluna . 
 
Em seguida, nesta célula, digite o texto “Custo item”. 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Selecione a célula G5 ,  ative o negrito , selecione a cor do 

fundo da célula para azul , a cor da letra para branco   e 

ative a centralização do texto desta coluna . 
 
Em seguida, nesta célula, digite o texto “%”. 
 

 

Selecione da célula B6 até a célula E6 ,  clique na seta ao lado 

de “Mesclar e centralizar”  e selecione a opção “Mesclar 

através” . 
 
Em seguida, na célula B6, digite o texto “Matérias-primas”. 
 

 

Selecione da célula B7 até a célula E7 ,  clique na seta ao lado 

de “Mesclar e centralizar”  e selecione a opção “Mesclar 

através” . 
 
Em seguida, na célula B7, digite o texto “Prestadores de 
serviços”. 
 

 

Selecione da célula B8 até a célula E8 ,  clique na seta ao lado 

de “Mesclar e centralizar”  e selecione a opção “Mesclar 

através” . 
 
Em seguida, na célula B7, digite o texto “Setores produtivos”. 
 

 

Selecione da célula B6 até a célula G6  e, mantendo essas 
células selecionadas, selecione também da célula B8 até a célula 

G8  e depois selecione uma cor de fundo que tenha um tom 

bem claro  (por exemplo, verde claro). 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Na célula F6 digite o texto <#PRODUTO.cstMP> . 

Na célula F7 digite o texto <#PRODUTO.cstPS> . 

Na célula F8 digite o texto <#PRODUTO.cstSP> . 
 
Como explicamos anteriormente o texto <#PRODUTO.cstMP> 
determina que desejamos imprimir o valor do campo cstMP da 
consulta PRODUTO. Já o <#PRODUTO.cstPS> indica que 
desejamos o valor do campo cstPS desta mesma tabela e o 
<#PRODUTO.cstSP> que desejamos o valor do campo cstSP. 
 

 

Selecione da célula B9 até a célula E9 ,  clique na seta ao lado 

do “Mesclar e Centralizar” e selecione a opção “Mesclar 

através” , ative o negrito , selecione a cor do fundo da 

célula para azul  e a cor da letra para branco . 
 
Em seguida, na célula B9, digite o texto “Custo total de 
fabricação:”. 
 

 

Selecione a célula F9 ,  ative o negrito , selecione a cor do 

fundo da célula para azul e a cor da letra para branco . 
 
Na célula F9, digite o texto <#PRODUTO.cstTOTAL> que diz que 
queremos o valor do campo cstTOTAL. 
 
Você também poderia usar a função SOMA() do Excel para obter 
o valor total, mas, neste exemplo vamos usar o total obtido do 
banco de dados. 

 

Selecione a célula G9 ,  ative o negrito , selecione a cor do 

fundo da célula para azul e a cor da letra para branco . 
 
Na célula G9, digite o número 1. 
 

 

Na célula G6 digite a fórmula =F6/F9 . 

Na célula G7 digite a fórmula =F7/F9 . 

Na célula G8 digite a fórmula =F8/F9 . 
 
Ao confirmar cada um dos valores, o Excel apresentará o texto 
#VALOR! Indicando que existe um erro na fórmula. Esse erro é 
normal pois como o Tools & Reports ainda não preencheu a 
planilha com os valores, o Excel não tem as informações 
necessárias para efetuar os cálculos. 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Selecione da célula F6 até a célula F9 ,  e na opção de 

configuração do formato dos valores , selecione a opção 

“Contábil” . 

 

Selecione da célula G6 até a célula G9 ,  selecione a 

centralização dos valores  e, na opção de configuração do 

formato dos valores , selecione a opção “Porcentagem” . 

 

Selecione da célula F6 até a célula F8 ,  selecione a aba 

“Inserir” do menu do Excel  , clique em gráficos de colunas ou 

barras  e selecione o primeiro gráfico “de barra 2D” . 

 

Mova / redimensione o gráfico que foi inserido de modo que ele 

ocupe a área da célula B11 até a célula G25 . 
 

Em seguida, clique no cabeçalho do gráfico e o elimine  (basta 
pressionar a tecla DEL após selecionar apenas o cabeçalho do 
gráfico). 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Clique com botão direito do mouse no gráfico e, no menu que 

será exibido, selecione a opção “Selecionar Dados...”  

 

Na tela exibida clique no botão “Editar” do “Rótulos do Eixo 

Horizontal (Categorias) . 

 

Clique na seta de seleção do intervalo  e selecione a área 
composta pelas células B6, B7 e B8. 

 

E após selecionar as células clique no botão de confirmação da 

seleção  (você verá um texto similar ao da imagem ao lado). 
 

Em seguida, clique no botão OK para confirmar a seleção . 

 

Agora clique no botão Editar das opções “Entradas de legenda 

(Série)”  . 

 

Apague todo o texto do campo “Nome da série”, clique no botão 

de seleção , selecione da célula F6 até a célula F8 e confirme 
a seleção. 
 
Apague todo o texto do campo “Valores da série”, clique no 

botão de seleção , selecione novamente da célula F6 até a 
célula F8 e confirme a seleção. 
 
Confira se os dados que você está vendo são iguais ao da 

segunda imagem ao lado e, se for, clique no botão “OK”  (se 
os valores não estiverem corretos, clique novamente nos botões 
de seleção). 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Clique no botão “OK”  para registrar as novas configurações 
do gráfico. 
 

 

Nas opções de formatação do gráfico , utilizando a barra de 

navegação , selecione um formato que lhe agrade. 
 
Para esse tutorial, selecionamos o formato azul. 
 

 

Agora salve a planilha em disco com o nome Modelo2, 
utilizando o formato XLSx (novo formato do Excel) e vamos 
iniciar a configuração do relatório.  
 
 

Importante:  Quando você utilizar gráficos na configuração do 
relatório, a planilha também pode ser salva no 
formato XLS (em vez do XLSx), porém, lembre-se 
que o XLS é um formato obsoleto. 

 
 
 
 
 
Passo nº 3: 
Selecione a opção “Criar e editar” para iniciar a definição de um novo relatório e, em seguida, pressione (ou toque) o botão 

 para iniciar a definição de um novo relatório. 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

No campo “Nome da consulta / relatório:” digite o texto “Custo 
de produtos”. 
 
No campo “Descrição, resumo ou finalidade da consulta / 
relatório:” digite “Exibir o custo de fabricação de um produto”. 
 
Não preencha ou altere os dados dos campos “Válida do dia”, 
“Até o dia”, “Quais usuários podem executar a consulta / 
relatório?”, “Senha de proteção” e “Confirmação da senha”. 
 
No campo “Nome e/ou local do modelo selecionado”, pressione 

o botão  e selecione a planilha que você criou no passo 2 
(aquela que sugerimos chamar de Modelo2.XLSx). 

 

Selecione a aba “Dados para o template” e no campo “Código 

SQL desta consulta:” você deverá clicar no botão  e abrir o 
código que digitou no passo 1 deste tutorial. 
 
Se não lembrar onde o salvou, não precisa se preocupar, você 
pode redigitá-lo diretamente neste campo (ao lado está o 
código que deverá ser digitado).  
 
Como você viu, não há necessidade de digitar o SELECT no 
módulo “Executar SQL”, nós só fizemos isso no passo 1 para que 
você tivesse uma ideia dos dados que serão retornados pelo 
comando ao lado. 
 
Porém, não queremos listar o custo de todos os produtos, mas 
apenas do produto selecionado pelo usuário e, assim, é preciso 
acrescentar a cláusula WHERE codPROD = :CODIGO (em verde 
no texto ao lado). 
 
Lembre-se:  Se o SQL for digitado incorretamente, quando 
executar o relatório será exibida uma mensagem de erro e, se 
isso ocorrer, basta corrigir o código digitado. 
 

  SELECT codPROD, DESCRICAO,  

  cstMP, cstPS, cstSP,  

  cstMP + cstPS + cstSP cstTOTAL 

  FROM TR7_PRODUTOS 

  WHERE codPROD = :CODIGO    

No campo “Nome da consulta” você deve digitar Produto, que 
foi o nome informamos quando criamos a planilha no passo 3. 
Você pode digitar tudo em maiúsculas, minúsculas ou qualquer 
combinação de maiúsculas/minúsculas. 
 
Mantenha selecionada a opção “Linhas” e no campo Referência 
digite =$1:$28 que é a notação do Excel que indica que a área 
de dados inicia na linha 1 e termina na linha 28 da planilha. 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Selecione a aba “Parâmetros para as consultas”, que é onde 
definimos os intervalos dos dados que devem ser listados. 
 
Como já explicamos, cada parâmetro é composto por um nome, 
descrição, tipo, etc. Como não é possível exibir todas as 
definições de parâmetros em uma só linha, você precisará 
navegar horizontalmente pelos diversos campos da tela. 
 
Os campos são ordenados pela coluna “Nº”, isto é, esse campo 
define a ordem em que os parâmetros serão exibidos para o 
usuário. 
 

 

Neste relatório só precisaremos que o usuário indique o código 
do produto desejado, porém, teremos que exibir todos os 
produtos cadastrados para facilitar a seleção. 
 
Este relatório terá um único parâmetro (lembre: você não deve 
preencher as colunas que não estão relacionadas abaixo, isto é, 
deixe-as em branco): 

Na coluna Digite ou selecione o seguinte valor 

Nº 1 

Nome CODIGO 

Descrição Código do produto 

Tipo De uma tabela 

Obrigatório Ativar esse campo 

Opções 
possíveis 

SELECT codPROD CODIGO, 
DESCRICAO  
FROM TR7_PRODUTOS 
ORDER BY DESCRICAO 

 
O 1 indica que esse é o primeiro (e único) parâmetro que deverá 
ser solicitado para o usuário. O CODIGO representa o nome que 
será utilizado em nossa consulta (você não deve acentuar esta 
palavra). O Código do produto é o nome que será exibido para 
o usuário para que ele entenda que informação deverá digitar 
nesse campo. O tipo “De uma tabela” define que as opções para 
esse campo serão obtidas a partir de outra tabela. O flag 
Obrigatório, quando ativo, indica que o usuário é obrigado a 
informar um valor para esse campo e, finalmente, o valor 
SELECT codPROD CODIGO,.... é a cláusula de seleção dos 
produtos que devem ser exibidos para o usuário. 
 
Confirme os dados clicando no botão  . 
 

 

 

Agora clique no botão para gravar as alterações que fizemos e, sem seguida, clique no botão  para testarmos o novo 
relatório e você verá a seguinte tela: 
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Assim que o usuário clicar no campo “Código do produto”, será exibida uma tela para que ele indique qual produto deseja 
consultar o custo: 

 
Você só precisa clicar (ou tocar) no produto desejado e depois clicar (ou tocar) no botão Ok (no topo da tela).   Assim que você 
pressionar o “Ok”, o controle retornará para a tela anterior, sendo que o código estará preenchido com o código do produto 
selecionado: 
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Pressione o botão para emitir a ficha de custo do produto selecionado: 
 

 
Importante:  A aparência do relatório exibido em seu dispositivo poderá ser diferente da imagem acima em função da versão 

do Excel utilizada na geração do template, versão do seu sistema operacional, produto selecionado, tipo de 
computador, versão do Tools & Reports, etc. 
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Capítulo 16 – Tutorial: criando relatórios com dados de várias tabelas 
 
Agora vamos criar um relatório do tipo “mestre-detalhe”, isto é, ele listará os produtos e, para cada produto listado, exibirá as 
vendas do produto para cada cliente. Para esse relatório vamos acessar os dados de quatro tabelas: 
 
Tabela “mestre” → cadastro de produtos – TR7_PRODUTOS: 

Nome Tipo Descrição do campo 

codPROD VARCHAR(15) É o código (identificação) do produto 

DESCRICAO VARCHAR(60) É a descrição (nome) do produto 

 
Tabela detalhe 1 →  notas fiscais emitidas – TR7_ NOTAS: 

Nome Tipo Descrição do campo 

nNF INTEIRO É o número da nota fiscal de venda 

codCLIENTE INTEIRO É o código do cliente para o qual a nota fiscal foi emitida 

 
Tabela detalhe 2 →  itens das notas fiscais – TR7_ ITENS: 

Nome Tipo Descrição do campo 

nNF INTEIRO É o número da nota fiscal de venda. 

codPRODUTO VARCHAR(15) Código do produto comercializado 

qtdVENDA DECIMAL(12,2) Quantidade vendida do produto 

vlrVENDA DECIMAL(12,2) Valor unitário do produto comercializado 

 
Tabela detalhe 3 →  cadastro de clientes – TR7_ CLIENTES: 

Nome Tipo Descrição do campo 

codCLIENTE INTEIRO Código do cliente 

NOME VARCHAR(60) Nome do cliente 

 
Abaixo está um diagrama de ligação destas tabelas: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Passo nº 1: 
Vamos preparar (e testar) os comandos que utilizaremos para extrair os dados. Para isso, no menu do Tools & Reports, acione 
o módulo “Executar SQL” e, na parte superior, digite o seguinte comando: 
 

SELECT codPROD, DESCRICAO FROM TR7_PRODUTOS 

ORDER BY DESCRICAO 

 

Em seguida pressione (ou toque) o botão  e você verá uma tela similar à seguinte: 

TR7_PRODUTOS 

codPROD 

DESCRICAO 

 

TR7_NOTAS 

nNF 

codCLIENTE 

 

TR7_ITENS 

nNF 

codPROD 

qtdVENDA 

vlrVENDA 

 

TR7_CLIENTES 

codCLIENTE 

NOME 
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Esse comando é muito simples: 
 

 
 

Agora clique no botão   e grave em um arquivo o comando que você digitou pois precisaremos dele futuramente e, mais 
uma vez, anote o nome e o local onde o arquivo foi salvo pois precisaremos dele aqui a pouco. 

 
 

Essa foi a definição da primeira consulta que será utilizada. Ainda no módulo “Consulta SQL”, apague todo o texto digitado (ou 

pressione o botão )  e digite a seguinte consulta (essa é um pouco mais complexa que as apresentadas até agora): 
  

 SELECT é o comando SQL utilizado para extrair os dados de uma ou mais tabelas do banco de dados 

 Aqui informamos, separados por uma vírgula, o nome dos campos que desejamos recuperar do banco de dados, isto 
é, estamos solicitando os campos codPROD  e DESCRICAO. 
 

 A cláusula FROM indica a tabela de onde os dados devem ser lidos. 

 E aqui informamos que o nome da tabela onde estão os dados é TR7_PRODUTOS. 
 

 A cláusula ORDER BY que, como já explicamos é opcional, indica que os dados devem ser classificados em ordem 
alfabética (ou numérica se o campo for um número). 
 

 E, finalmente, informamos que o campo que deverá ser utilizado na ordenação é o campo DESCRICAO. 
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SELECT I.codPROD, V.codCLIENTE, C.NOME,  

       SUM(qtdVENDA) qtdTOTAL, SUM(qtdVENDA * vlrUNITARIO) vlrTOTAL 

FROM TR7_ITENS I 

JOIN TR7_NOTAS V ON V.nNF = I.nNF 

JOIN TR7_CLIENTES C ON C.codCLIENTE = V.codCLIENTE 

GROUP BY I.codPROD, V.codCLIENTE, C.NOME 

ORDER BY I.codPROD, C.NOME 

 
 

Em seguida pressione (ou toque) o botão  e você verá uma tela similar à seguinte: 
 

 
 

Esse comando pode parecer complexo, mas ele apenas consolida os dados de várias tabelas em uma única consulta: 
 

 

 SELECT, como já explicamos, é o comando utilizado para extrair os dados das tabelas. 

 Aqui estamos solicitando para retornar os valores dos campos codPROD, codCLIENTE e NOME. Repare que, ao 
lado de cada campo, existe uma letra seguida de um ponto (daqui a pouco explicaremos porque temos que usar isso) 
e, como já informamos, os campos devem ser separados por vírgulas. 
 

 A instrução SUM(qtdVENDA) somará todas as quantidades comercializadas, para o produto e cliente, e retornará 
o resultado em uma coluna chamada qtdTOTAL. 
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Agora clique no botão   e grave em um arquivo o comando que você digitou pois precisaremos dele futuramente e, 
novamente, anote o nome e o local onde o arquivo foi salvo. 
 
 
 
 
Passo nº 2: 
Agora vamos criar a planilha de modelo que será utilizada na geração do relatório. Como nos tutoriais anteriores você já viu 
como é fácil gerar estes modelos, vamos criar todo o modelo de uma só vez. 
 
Abra o seu Excel, inicie a digitação de uma nova planilha e: 
 

 A instrução SUM(qtdVENDA * vlrUNITARIO) somará o valor total da venda de cada registro da tabela, isto é, 
o resultado do valor unitário de venda multiplicado pela quantidade comercializada, e retornará o resultado em uma 
coluna chamada vlrTOTAL. 
 

 Com a cláusula FROM informamos que a primeira tabela que será utilizada em nossa consulta é a TR7_ITENS. 
 

 A letra I indica que os campos dessa tabela poderão ser referenciados por essa letra quando for necessário informar 
o nome da tabela.  
Como vamos trabalhar com mais de uma tabela, se existirem campos com o mesmo nome em duas ou mais tabelas, 
somos obrigados a informar de qual tabela desejamos utilizar o campo informado. Por exemplo, existe um campo 
chamado codPRO na tabela de TR7_ITENS e outro campo com o mesmo nome na tabela TR7_PRODUTOS, então 
somos obrigados a informar o nome da tabela onde está o campo desejado, seguido por um ponto (.) e o nome do 
campo, ou seja, como desejamos utilizar o campo da tabela de itens, esse campo deveria ser referenciado como 
TR7_ITENS.codPRO. Ao informar um “apelido” para a tabela (que pode ter uma ou mais letras), especificamos o 
apelido no lugar do nome da tabela e, por isso, no item 2 informamos apenas I.codPROD. 
 

 Entre os vários comandos SQL que podem ser utilizados para unir duas tabelas, optamos por utilizar o JOIN que 
define uma segunda tabela a ser utilizada na consulta que, nessa neste tutorial, é a tabela TR7_NOTAS. Assim como 
fizemos no item acima, especificamos que essa tabela poderá ser referenciada pelo “apelido” V.  
 

 A cláusula ON indica o início instrução de ligação entre as duas tabelas, isto é, quais os campos que devem ser 
utilizados para unir as duas tabelas. 
 

 Aqui informamos os campos que unem os dados da tabela TR7_ITENS com a tabela TR7_VENDAS, ou seja, o campo 
comum às duas tabelas é o campo nNF e, assim, informamos V.nNF = I.nNF (repare que mais uma vez usamos 
o “apelido” que especificamos para cada uma das tabelas). Neste exemplo utilizamos apenas dois campos, mas 
podemos usar vários campos de ligação, separando-os pela clausula AND.  
 

 Especificamos uma terceira tabela que deverá ser utilizada na seleção dos dados para a consulta. Assim como no 
item anterior, usamos a cláusula JOIN para recuperar os dados da tabela TR7_CLIENTES, a qual demos o 
“apelido” C e, na cláusula ON, especificamos que ligação é efetuada pelo campo C.codCLIENTE desta tabela com 
o campo V.codCLIENTE da tabela de TR7_NOTAS. 
 

 Como solicitamos a soma de campos utilizando a função SUM(), somos obrigados a informar os campos que deverão 
ser utilizados para agrupar os registros antes da totalização. Isso é indicado pela cláusula GROUP BY (se você não 
informar isso, receberá uma mensagem de erro pois o SGBD não saberá qual campo deve ser utilizado na totalização). 
Como campos para o agrupamento informamos os campos I.codPROD da tabela de itens, V.codPROD da tabela 
de vendas e o campo C.NOME da tabela de clientes. Somos obrigados a especificar, pelo menos, todos os campos 
que estão no SELECT e que não sejam utilizados com a função SUM(). 
 

 E, finalmente, informamos por quais campos os dados deverão ser ordenados através da cláusula ORDER BY seguida 
dos campos I.codPROD e C.NOME (separados por vírgulas). 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Clique na seta entre os números e as letras para selecionar todas 
as células da planilha 

 
Quando todas as células estiverem selecionadas, clique com o 
botão direito na letra A e, no menu que será exibido, selecione 
a opção “Largura da Coluna...”. 
 
No quatro que será exibido, digite o número 14 e depois clique 
em “OK” (isso aumentará o tamanho de todas as colunas da 
planilha). 

       

Agora selecione apenas a coluna A (basta clicar no topo da 
coluna) e, novamente, selecione a opção “Largura da Coluna...” 
e, na tela que será exibida, digite o número 2 e clique em “OK”. 
 
Repita esse mesmo procedimento para a coluna H. 

     

Selecione a célula A1 , vá para o menu “Inserir” , clique no 

botão Imagens  e procure uma imagem no seu computador 
para usar no cabeçalho do relatório.  
 
Você pode utilizar qualquer imagem suportada pelo Excel ou, se 
preferir, pode montar o relatório sem nenhuma imagem. 

 

Redimensione a imagem selecionada de maneira que ela ocupe, 
a área da coluna A1 até a coluna C4. 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Selecione da célula D2 até a célula G2 , clique na opção 

“Mesclar e Centralizar” , ative o negrito  , selecione a cor 

azul para as letras  e, finalmente, aumente o tamanho da letra 

para 14 . 
 
Em seguida, digite na célula D2 o texto: 
 Vendas de produtos por cliente 

 

Selecione da célula D3 até a célula G3 , clique na opção 

“Mesclar e Centralizar” , selecione a cor azul para as letras  

e ative o negrito . 
 
Em seguida, digite na célula D2 o texto: 
 Período <#dtINICIAL> até <#dtFINAL> 

 

Vamos definir que as primeiras quatro linhas da planilha são o 
cabeçalho no nosso relatório, isto é, elas deverão ser repetidas 
em todas as páginas do relatório.   
 

Para isso, clique na aba “Layout da página”  e depois clique 

no botão “Imprimir Títulos” . 

 

Na tela que será exibida, digite $1:$4 no campo “Linhas a repetir 

na parte superior”  e em seguida clique no botão OK . 
 
 

 

Retorne para a aba “Página inicial”  do menu do Excel, 

selecione a célula B5 , ative o negrito  , selecione a cor de 

fundo azul para a célula , selecione branco para as letras  

e, finalmente, indique a centralização do texto . 
 
Na célula B5 digite o texto: 
 Código  

Selecione da célula C5 até a célula G5 , clique no botão 

“Mesclar e Centralizar” , ative o negrito  , selecione a cor 

de fundo azul para a célula  e depois selecione branco para as 

letras . 
 
Na célula C5 digite o texto: 
 Descrição do produto  
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Selecione a célula B6 ,  ative o negrito  e depois selecione 

a cor azul para as letras . 
 
Na célula B6 digite o texto: 
 <#PRODUTO.codPROD> 

 

Selecione da célula C6 até a célula G6 , clique na seta ao lado 

do botão “Mesclar e Centralizar”  e, no menu que será 

exibido, selecione a opção “Mesclar através” . Em seguida 

ative o negrito e selecione a cor azul para as letras . 
 
Na célula C6 digite o texto: 
 <#PRODUTO.DESCRICAO> 

  

Selecione a célula F7 , ative o negrito  , selecione a cor 

verde para o fundo da célula , selecione branco para a cor da 

letra e ative a centralização da célula . 
 
Em seguida, na célula F7, digite o texto: 
 Quantidade 

 

Selecione a célula G7 , ative o negrito  , selecione a cor 

verde para o fundo da célula , selecione branco para a cor da 

letra e ative a centralização da célula . 
 
Em seguida, na célula G7, digite o texto: 
 Valor total 

 

Selecione a célula C7 , ative o negrito  , selecione a cor 

verde para o fundo da célula , selecione branco para a cor da 

letra e ative a centralização da célula . 
 
Em seguida, na célula C7, digite o texto: 
 Código cliente 

 

Selecione as células D7 e E5 , clique no botão “Mesclar e 

Centralizar” , ative o negrito  , selecione a cor de verde para 

o fundo da célula  e depois o branco para as letras . 
 
Na célula C5 digite o texto: 
 Nome do cliente 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Na célula C8  digite o texto: 
 <#VENDAS.codCLIENTE> 

 

Selecione as células D8 e E8 , clique na seta ao lado do botão 

“Mesclar e Centralizar”  e, no menu que será exibido, 

selecione a opção “Mesclar através” . 
 
Na célula D8 digite o texto: 
 <#VENDAS.NOME> 

 

Selecione a célula F8  e, como formatação para essa célula, 

use o “Separador de milhares” . Pressione duas vezes o botão 

“Diminuir Casas Decimais”  pois como esse é um campo de 
quantidade não precisamos de decimais para esse campo. 
 
Na célula F8 digite o texto: 
 <#VENDAS.qtdTOTAL> 

 

Selecione a célula G8  e, como formatação para essa célula, 

use o “Formato de número para contabilização” . 
 
Na célula F8 digite o texto: 
 <#VENDAS.vlrTOTAL> 
 
O final do texto ficará fora da célula, não se preocupe em ajustá-
lo pois isso será efetuado automaticamente quando o relatório 
for processado.  

Selecione a célula E10 , ative o negrito  , selecione a cor 

azul para o fundo da célula , selecione branco para a cor da 

letra e ative o ajuste à direita para essa célula . 
 
Em seguida, na célula E10, digite o texto: 
 Total 

 

Selecione a célula F10 , ative o negrito  , selecione a cor 

azul para o fundo , selecione branco para a cor da letra e 

ative o “separador de milhares” . Pressione duas vezes o 

botão de reduzir o número de decimais  (como é um campo 
de quantidade não precisamos de decimais). 
 
Em seguida, na célula F10, digite a fórmula: 
 =SOMA(F8:F9) 
Lembre-se: se você usar o Excel em inglês, deverá usar SUM().  
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

Selecione a célula G10 , ative o negrito  , selecione a cor 

azul para o fundo da célula , selecione branco para a cor da 

letra e ative o “Formato de número para contabilização” para 

essa célula . 
 
Em seguida, na célula F10, digite a fórmula: 
 =SOMA(G8:G9) 
 
Lembre-se: se você usar o Excel em inglês, deverá usar SUM(). 

 

Clique no botão ao lado das bordas , selecione a opção “Cor 

da Linha” e em seguida selecione branco . 
 
O cursor passará para o símbolo de linha e você deverá “pintar” 
a bordas marcadas na imagem abaixo: 
 

 
 

Pressione a tecla ESC para finalizar a edição das bordas e a sua 
planilha deverá estar parecida com a imagem ao lado. 

 

Como esse é um relatório do tipo “mestre-detalhe”, onde os 
dados serão obtidos a partir de duas consultas (descritas no 
passo 1), precisamos informar na planilha como essas duas 
consultas serão geradas. 
 
Para isso, precisamos criar uma aba de configuração, onde 
especificaremos como a união das duas consultas deverá ser 
efetuada. 
 

Clique no botão de adicionar aba . 

 

Clique com o botão direito no nome a nova aba  e, no menu 

que será exibido, selecione a opção “Renomear”  e altere o 
nome da aba para <#CONFIG> . 
 
O nome <#CONFIG> define que a aba contém configurações 
adicionais para geração do relatório como: ligação de campos, 
filtros de seleção de registos, configurações de formatos, etc. 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

As definições de ligações das tabelas são efetuadas a partir da 
linha 10 e você deverá informar: 
 
Na célula A10 digite o texto RELATIONSHIP que indica que 

estamos definindo uma ligação entre duas tabelas . 
 
Na célula B10 definimos qual é a tabela “mestre” e qual é a 
tabela “filho” e, assim, digite o texto PRODUTO->VENDAS que 
define que a tabela principal é a PRODUTO e a tabela “filho” é a 

VENDAS . 
 
Na célula C10 definimos a ligação entre o campo da tabela 
mestre a tabela “filho”, isto é, qual campo da tabela mestre (a 
PRODUTO) deve ser utilizado para pesquisar os dados na tabela 
filho (VENDAS). Digite nessa célula codPROD->codPROD 
(nesse exemplo, os campos das duas tabelas têm o mesmo 

nome) . 
 
Você não precisa se preocupar com a formatação da tabela de 
configurações pois ela será utilizada apenas na geração do 
relatório (ela não será exibida para o usuário). 

 

 
Salve a planilha em disco com o nome Modelo3 e vamos iniciar a configuração do relatório.  
 
 
 
 
Passo nº 3: 
Selecione a opção “Criar e editar” para iniciar a definição de um novo relatório e, em seguida, pressione (ou toque) o botão 

 para iniciar a definição de um novo relatório. 
 
 

Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

No campo “Nome da consulta / relatório:” digite o texto 
“Produto x cliente”. 
 
No campo “Descrição, resumo ou finalidade da consulta / 
relatório:” digite “Totaliza as vendas dos produtos por cliente”. 
 
Não preencha ou altere os dados dos campos “Válida do dia”, 
“Até o dia”, “Quais usuários podem executar a consulta / 
relatório?”, “Senha de proteção” e “Confirmação da senha”. 
 
No campo “Nome e/ou local do modelo selecionado”, pressione 

o botão  e selecione a planilha que você criou no passo 2 
(aquela que sugerimos chamar de Modelo3). 

 

Selecione a aba “Dados para o template” e no campo “Código 

SQL desta consulta:” você deverá clicar no botão  e abrir o 
primeiro código que digitou no passo 1 deste tutorial. Se não 
lembrar onde o salvou, não precisa se preocupar, você pode 
redigitá-lo diretamente neste campo (ao lado está o código que 
deverá ser digitado).  
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

 
Porém, queremos permitir que o usuário liste as vendas por 
cliente para todos os produtos ou de apenas um produto e, para 
isso, será necessário acrescentar a cláusula abaixo antes da 
cláusula ORDER BY: 
 
WHERE codPROD = :CODIGO OR :CODIGO = ‘’ 

 
Essa instrução diz que se o usuário informar um código, apenas 
o produto informado será selecionado, mas, se ele não informar 
o código, serão listados todos os produtos (essa nova condição 
está destacada em verde no texto ao lado). 
 
O filtro acima deve terminar com duas aspas simples (se você 
digitar uma aspa dupla “ receberá uma mensagem de erro 
durante a execução). 

  

 

 SELECT codPROD, DESCRICAO FROM TR7_PRODUTOS 

 WHERE codPROD = :CODIGO OR :CODIGO = ‘’ 

 ORDER BY DESCRICAO 

   

No campo “Nome da consulta” você deve digitar Produto, que 
foi o nome informamos quando criamos a planilha no passo 2. 
Você pode digitar tudo em maiúsculas, minúsculas ou qualquer 
combinação de maiúsculas/minúsculas. 
 
Mantenha selecionada a opção “Linhas” e no campo Referência 
digite =$5:$11 que é a notação do Excel que indica que a área 
de dados para essa consulta inicia na linha 5 e termina na linha 
11 da planilha. 
 
Como a planilha utiliza duas consultas, você deve clicar no botão 

nova consulta  para criar outra tela de definição de dados. 

 

No campo “Código SQL desta consulta:”, da nova aba, você 

deverá clicar no botão  e abrir o segundo código que digitou 
no passo 1 deste tutorial ou, então, você pode redigitá-lo 
diretamente neste campo (ao lado está o código que deve ser 
utilizado).  
 
Porém, não queremos permitir que o usuário liste todas vendas 
cadastradas, mas apenas as de um determinado período e, para 
isso, será necessário acrescentar a comando abaixo antes da 
cláusula GROUP BY: 
 
WHERE DATE(dtNF) BETWEEN DATE(:dtINICIAL) 

                     AND DATE(:dtFINAL)    

 
Essa instrução diz que apenas as vendas que tenham sido 
efetuadas no período informado pelo usuário deverão ser 
totalizadas (essa condição está em verde no comando ao lado). 
 
Importante: o DATE() é uma função do SQL Lite e se o seu SGBD 
não suportar essa função, você deverá utilizar, no lugar do 
comando acima, o código abaixo: 
 
WHERE CAST(dtNF AS DATE)  

      BETWEEN CAST(:dtINICIAL AS DATE) 

          AND CAST(:dtFINAL AS DATE) 

SELECT I.codPROD, V.codCLIENTE, C.NOME,  

       SUM(qtdVENDA) qtdTOTAL,  

       SUM(qtdVENDA * vlrUNITARIO) vlrTOTAL 

FROM TR7_ITENS I 

JOIN TR7_NOTAS V ON V.nNF = I.nNF 

JOIN TR7_CLIENTES C ON C.codCLIENTE = V.codCLIENTE 

WHERE DATE(dtNF) BETWEEN DATE(:dtINICIAL) 

                     AND DATE(:dtFINAL)   

GROUP BY I.codPROD, V.codCLIENTE, C.NOME 

ORDER BY I.codPROD, C.NOME 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

No campo “Nome da consulta” você deve digitar Vendas, que 
foi o nome informamos quando criamos a planilha no passo 2. 
Você pode digitar tudo em maiúsculas, minúsculas ou qualquer 
combinação de maiúsculas/minúsculas. 
 
Mantenha selecionada a opção “Linhas” e no campo Referência 
digite =$8:$8 que é a notação do Excel que indica que a área 
de dados para essa consulta utiliza apenas linha 8 (ou seja, inicia 
na linha 8 e termina na mesma linha 8). 
 
 

 

Selecione a aba “Parâmetros para as consultas”, que é onde 
definimos os intervalos dos dados que devem ser listados. 
 
Como já explicamos, cada parâmetro é composto por um nome, 
descrição, tipo, etc. Como não é possível exibir todas as 
definições de parâmetros em uma só linha, você precisará 
navegar horizontalmente pelos diversos campos da tela. 
 
Os campos são ordenados pela coluna “Nº”, isto é, esse campo 
define a ordem em que os parâmetros serão exibidos para o 
usuário. 
 

 

Neste relatório precisaremos que o usuário indique o código do 
produto e, novamente, vamos exibir todos os produtos 
cadastrados para facilitar a seleção. O usuário também deverá 
informar o período que deverá ser considerado. 
 
Então, esse relatório utilizará três parâmetros (você não deve 
preencher as colunas que não estão relacionadas abaixo, isto é, 
deixe-as em branco): 

Na coluna Digite ou selecione o seguinte valor 

Nº 1 

Nome CODIGO 

Descrição Código do produto (branco = todos) 

Tipo De uma tabela 

Obrigatório Deixe esse campo desativado 

Opções 
possíveis 

SELECT codPROD CODIGO, 
DESCRICAO  
FROM TR7_PRODUTOS 
ORDER BY DESCRICAO 

 
O 1 indica que esse é o primeiro (e único) parâmetro que deverá 
ser solicitado para o usuário. O CODIGO representa o nome que 
será utilizado em nossa consulta (você não deve acentuar esta 
palavra). O Código do produto (branco = todos) é o nome que 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

será exibido para o usuário para que ele entenda que 
informação deverá digitar nesse campo. O tipo “De uma tabela” 
define que as opções para esse campo serão obtidas a partir de 
outra tabela. O flag Obrigatório, como está desativado, indica 
que o usuário pode deixar esse parâmetro em branco e, 
finalmente, o valor SELECT codPROD CODIGO,.... é a cláusula de 
seleção dos produtos que devem ser exibidos para o usuário. 
 
Confirme os dados clicando no botão  e depois clique no 

botão  para incluir um novo parâmetro, onde você deverá 
digitar: 
 
O segundo parâmetro que devemos definir é a primeira data do 
período que devem ser totalizados. Para isso, digite (você não 
deve preencher as colunas que não estão relacionadas abaixo, 
isto é, deixe-as em branco): 
 

Na coluna Digite ou selecione o seguinte valor 

Nº 2 

Nome dtINICIAL 

Descrição Data inicial 

Tipo Data 

Obrigatório Ativar esse campo 

Valor inicial D.DIA-D030 

 
O 2 indica que esse é o segundo parâmetro que deverá ser 
solicitado para o usuário. O dtINICIAL representa o nome que 
será utilizado em nossa consulta. Já o Totalizar do dia é o nome 
que será exibido para o usuário para que ele entenda que 
informação deverá digitar nesse campo. O tipo Data define que 
nesse campo o usuário só poderá digitar uma data. O flag 
Obrigatório, quando estiver ativo, indica que o usuário é 
obrigado a informar um valor para esse campo e, finalmente, o 
valor D.DIA-D30 indica que esse campo deverá ser inicializado 
com a data em que o usuário solicitou a emissão do relatório 
subtraída de 30 dias. 
 
Confirme os dados clicando no botão  e depois clique no 

botão  para incluir um novo parâmetro, onde você deverá 
digitar: 
 

Na coluna Digite ou selecione o seguinte valor 

Nº 3 

Nome dtFINAL 

Descrição Data final 

Tipo Data 

Obrigatório Ativar esse campo 

Valor inicial D.DIA 

 
O 3 indica que esse é o terceiro parâmetro que deverá ser 
solicitado para o usuário (ao iniciar a digitação, esse será o 
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Operação que deverá ser executada Exemplo do que será visualizado 

primeiro parâmetro da tela, mas, ao confirmar os dados dessa 
linha, os parâmetros serão ordenados corretamente). O dtFINAL 
representa o nome que será utilizado em nossa consulta. Já o 
Totalizar até o dia é o nome que será exibido para o usuário para 
que ele entenda que informação deverá digitar nesse campo. O 
tipo Data define que nesse campo o usuário só poderá digitar 
uma data. O flag Obrigatório, quando estiver ativo, indica que o 
usuário é obrigado a informar um valor para esse campo e, 
finalmente, o valor D.DIA indica que esse campo deverá ser 
inicializado com a data em que o usuário solicitou a emissão. 
 
 
Confirme os dados clicando no botão . 
 

 

Agora clique no botão para gravar as alterações que fizemos e, sem seguida, clique no botão  para testarmos o novo 
relatório e você verá a seguinte tela: 
 

 
 

Esta tela contém os mesmos parâmetros dos dois tutoriais anteriores: 
 

• Código do produto: se o usuário não informar esse parâmetro, serão listados todos os produtos, mas se ele selecionar 
algum produto, apenas o produto selecionado será totalizado. 
 

• Data inicial: representa a primeira data do período que deverá ser totalizado. O usuário poderá aceitar a data sugerida 
ou então alterar para a data para a desejada. 

 

• Data final: é a última data do período que deverá ser totalizado. 
 

Pressione o botão para visualizar o relatório: 
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Navegue pelo relatório e você verá que, como definimos durante a formatação da planilha modelo (template), a cada nova 
página o cabeçalho foi reimpresso: 
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Capítulo 17 – Liberando os relatórios para utilização 
 
Após ter testado os relatórios e, é claro, conferido os dados exibidos, ajustado a formatação dos relatórios, etc., você deverá 
efetuar algumas configurações adicionais para que os usuários possam utilizá-los. 
 
Entre essas configurações estão: 
 

• Definir uma imagem para o relatório, para facilitar que o usuário identifique o relatório desejado. 

• Se o relatório possuir uma validade, indicar o período em que ele estará disponível para os usuários. 

• Proteger a configuração do relatório contra a alteração de outros usuários. 

• Definir que o relatório está liberado para os usuários. 

• Cadastrar um pequeno resumo sobre o relatório, de modo que o usuário entenda a finalidade do relatório e quais os 
parâmetros que deverá fornecer na sua emissão. 

 
Essas definições são efetuadas na própria tela de configuração do relatório: 
 

 

 Se o relatório possuir uma validade, isto é, só deverá estiver liberado para acesso pelos usuários em um determinado 
período, você deverá digitar, nestes dois campos, a data inicial e a data final em que o relatório poderá ser utilizado. 
Se o relatório puder ser acessado indefinidamente, isto é, não possuir validade, digite 01/01/2000 na primeira data 
e 31/12/2100 na segunda data.  
 

 Em algumas circunstâncias, poderá ser necessário evitar que alguns usuários acessem relatórios gerenciais, que 
contenham, por exemplo, informações de rentabilidade, ficha cadastral de clientes, salários de funcionários, etc. e, 
para isso, você deverá usar esse campo para definir um “grupo” para o relatório. Essa definição irá operar em 
conjunto com o grupo definido para o usuário, por exemplo, se você definir que o relatório é do “Grupo 5”, apenas 
os usuários que possuam o grupo 5 habilitado em seus direitos de uso terão acesso ao mesmo. 
 

 MUITO CUIDADO COM ESSA OPÇÃO: você pode ser um consultor que desenvolve relatórios para outras empresas 
ou setores e pode desejar proteger as definições do relatório e, assim, evitar que outras pessoas o alterem. Essa 
senha de proteção apenas impede o acesso às definições, sendo que o relatório continuará sendo utilizado pelos 
usuários sem que eles precisem conhecer ou digitar a senha fornecida aqui. Se você esquecer a senha, não conseguirá 
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efetuar alterações no relatório pois qualquer modificação ao mesmo exigirá a digitação da senha fornecida nesses 
campos. Não adianta entrar em contato com a TR7 ou com a NatSam, caso você esqueça a senha digitada, pois não 
temos condições de recuperá-la. 
 

 Como explicamos anteriormente, utilize esses botões para cadastrar uma imagem para o relatório e, assim, facilitar 
sua identificação pelo usuário.  
 

 Apenas os relatórios que estiverem marcados como “Consulta ativa” aparecerão para os usuários no módulo 
“Visualizar” do Tools & Reports (ou no Reports Viewer). 
 

 Neste campo, você pode digitar uma informação que explique para o usuário a finalidade do relatório, quais  
informações que ele deve digitar na tela de parametrização ou outras informações que você julgue serem 
pertinentes. Veja na tela abaixo um exemplo do local onde essas informações serão exibidas: 
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Capítulo 18 – 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 Tools & Reports 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 Tools & Reports 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 Tools & Reports 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 Tools & Reports 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). 
 

  



Tools & Reports 
Página 80 de 104 

© 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 19 – Log de uso e utilização dos relatórios 
 
Ao realizar qualquer operação no Tools & Reports, o aplicativo registrará, em uma tabela de auditoria (log), a operação efetuada 
e a identificação do usuário. Além disso, cada vez que um relatório é processado será registrado a data da execução e quantas 
vezes o relatório já foi processado. 
 
Através dessas informações, seu DBA poderá acompanhar a execução do sistema e descobrir os relatórios mais acessados 
pelos usuários. 
 
No entanto, para que esse registro possa ser efetuado, o dispositivo do usuário precisará ter acesso de gravação às tabelas de 
logs e de configurações dos relatórios, mas, algumas empresas, por questões de segurança, não permitem acesso externo aos 
bancos de dados no modo “read/write” (leitura/gravação), mas permitem o acesso no modo “read only” (apenas leitura). Se 
esse for o caso da sua empresa, ao cadastrar o usuário, você deverá ativar o direito “Não registrar utilização (desativa o LOG 
de uso para este usuário)” no cadastro de usuários do sistema. 
 
Se a conexão do usuário ao banco de dados for efetuada no modo “read only” e você não ativou o direito acima, o usuário 
receberá um erro de “acesso negado” a cada relatório processado ou operação realizada no Tools & Reports. 
 
Se o usuário apenas puder consultar os relatórios, talvez em vez de instalar o Tools & Reports para ele, seja mais interessante 
instalar o Reports Viewer, que possui apenas o módulo de visualização dos relatórios. 
 
Caberá ao DBA da sua empresa monitorar a tabela de auditoria e, periodicamente, limpar os registros muito antigos e, para 
isso, ele poderá utilizar os utilitários que acompanham seu SGBD ou o módulo “Executar SQL” do Tools & Reports. 
 
Como o módulo “Executar SQL” permite acesso a qualquer tabela do banco de dados liberada para o usuário utilizado na 
conexão com o SGDB, você deve permitir que apenas usuários com bons conhecimentos de SQL e que conheçam o dicionário 
de dados dos outros sistemas tenham acesso a esse módulo, pois através de comandos indevidos, esses usuários podem 
eliminar ou alterar dados indevidamente. 
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Capítulo 20 – As tabelas do Tools & Reports  
 
O Tools & Reports necessita de apenas 4 tabelas para operar e que serão criadas automaticamente quando a aplicação se 
conectar pela primeira vez ao seu banco de dados. Essas tabelas são: 
 

TR7_CONFIG Armazena as configurações do aplicativo e os dados dessa tabela não devem ser modificados por outras 
aplicações. Alterações indevidas farão com que aplicação não funcione corretamente.  

 
TR7_USERS Registra os usuários cadastrados na aplicação, sua data de criação, validade, última conexão, etc.  Você 

não deve alterar os dados dessa tabela ou, ainda, tentar alterar a senha pois, se fizer isso, o usuário não 
conseguirá mais acessar a aplicação 

 
TR7_LOG Registra as operações efetuadas no aplicativo e pode ser utilizado para acompanhar a utilização do Tools 

& Reports. Periodicamente, seu DBA deverá eliminar registros muito antigos dessa tabela para evitar 
que ela ocupe muito espaço em disco. 

 
TR7_REPORTS Armazena todas as definições e configurações dos relatórios criados no Tools & Reports.  Essa é a 

principal tabela da aplicação e se ela for danificada ou excluída indevidamente, você perderá todos os 
relatórios que foram criados. 

 
É claro que, para que essas tabelas sejam criadas, o usuário utilizado para conexão ao banco de dados deve possuir direitos de 
criação objetos no banco de dados. 
 
Além das tabelas acima, ao inicializar o banco de dados, o Tools & Reports também criará quatro tabelas de testes, necessárias 
apenas para testar a aplicação: 

 
TR7_CLIENTES Contém nomes de clientes “fictícios”. 
 
TR7_PRODUTOS Cadastro de produtos de exemplo. 
 
TR7_NOTAS Tabela de notas fiscais emitidas. 
 
TR7_ITENS Itens das notas fiscais. 

 
 
Após testar a avaliar a aplicação, seu DBA pode eliminar as tabelas TR7_CLIENTES, TR7_PRODUTOS, TR7_NOTAS e TR7_ITENS 
sem prejudicar a execução da aplicação mas, se ele fizer isso, também deverá eliminar qualquer relatório de testes que utilizem 
essas tabelas e assim evitar que os usuários tentem utilizar esses relatórios e, consequentemente, recebam mensagens de 
erros informando que as tabelas não puderam ser acessadas. 
 
Caberá ao DBA da empresa criar as regras de acesso a cada uma destas tabelas e, assim, evitar que usuários as acessem 
indevidamente, mas, se essas regras não forem criadas, o Tools & Reports oferecerá boa segurança através dos direitos de 
acesso definidos no cadastro de usuários. 
 
Os direitos de acesso do Tools & Reports operam em conjunto com as regras do banco de dados, sendo que a preferência será, 
sempre, as definidas no banco de dados (e criadas pelo DBA da sua empresa).  
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Capítulo 21 – Guia avançado de configuração dos “Templates” 
 
Na geração das planilhas, o Tools & Reports utiliza o FlexCel, poderosa biblioteca de geração de planilhas Excel, distribuída pela 
TMS Software. 
 
Este capítulo foi adaptado a partir do manual “FlexCel Reports Designer Guide” do FlexCel, sob autorização do desenvolvedor, 
sendo que algumas das informações apresentadas neste capítulo já foram descritas anteriormente, mas agora serão 
apresentadas com mais detalhes. 
 
 

Elementos dos relatórios: 
 
Existem alguns conceitos que devem ser compreendidos antes de criar relatórios no Tools & Reports:  etiquetas de dados (tags), 
avaliação de expressões, intervalos nomeados (Named ranges), folha de configuração (configuration sheet), etc. 
 
 
 

Etiqueta de dados (tags): 
São os textos que você escreve em uma célula e que serão substituídos pelas informações extraídas do banco de dados ou por 
outros dados gerados durante o processamento do relatório. 
 
As etiquetas de dados devem ser informadas entre os símbolos <# e > , com ou sem parâmetros, por exemplo: a etiqueta de 
dados <#Etiqueta> não possui parâmetros, enquanto que a <#Etiqueta(parametro1;parametro2...)> indica que ela possui 
parâmetros. 
 
Importante:  Quando a etiqueta de dados possuir mais de um parâmetro, eles devem ser separados por “;” (ponto e vírgula) 

pois esse é o separador que identifica o término de um parâmetro e início de outro. 
 
As etiquetas de dados não distinguem maiúsculas de minúsculas, isto é, <#Etiqueta>, <#ETIQUETA>, <#etiqueta> e 
<#EtIQuEtA> representam a mesma informação e, assim, você pode digitar do modo que preferir. 
 
Você pode digitar várias etiquetas em uma única célula e o resultado será a concatenação de todas as etiquetas de dados 
informadas. 
 
As etiquetas de dados serão substituídas nas células, comentários, nomes das folhas, imagens, cabeçalhos, rodapés, enfim, em 
praticamente qualquer local da planilha modelo (template). 
 
A partir desse ponto, referenciaremos as etiquetas de dados como Tag. 
 
 

Avaliação de expressões: 
Você pode informar expressões entre as etiquetas de dados <#If> e <#Evaluate>. Elas funcionam de modo similar às expressões 
do Excel e você pode utilizar a maiorias das funções padrão disponíveis no Excel. Você também pode utilizar Tags nas 
expressões. 
 
Veja um exemplo: 
 
 

<#Evaluate(A1 + Min(A2, <#Valor>))> 

 
 
Importante:  Como você pode lembrar da observação anterior, o separador de parâmetros dentro das Tags é o ponto e vírgula 

“;”, mas, o separador de parâmetros em expressões é apenas uma vírgula “,”.  
 

Isto é para manter as expressões sintaticamente compatíveis com o Excel e, também, para permitir que seja 
possível misturar parâmetros em Tags com os parâmetros das expressões. 
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A tabela abaixo contém uma lista do que você pode utilizar dentro de uma expressão: 
 

Elemento Sintaxe Descrição / Exemplo 

Tag <#TAG> Você pode inserir qualquer tag dentro de uma expressão para que ela seja 
avaliada. A tag também pode conter outras expressões. Exemplo: 
 
1 + <#Campo> 

 

Adicionará 1 ao valor da tag “Campo”. 

Referências A1, $A1, Folha1!A2, A1:A2, 
Plalinha1:Planilha2!A1:B20, 
etc. 

Referências padrão de células no Excel. Você pode referenciar células da 
planilha seguindo a mesma sintaxe do Excel. 

Parênteses ( ) Altera a preferência de cálculo padrão dos operadores matemáticos, do 
mesmo modo que no Excel.  

Operadores 
matemáticos 

+ 
 - 
*  
/ 
% 
^  

Operadores matemáticos do Excel (lembre-se que, ^ é o símbolo para 
“elevado a” ou potência. Por exemplo: 
 
1 + 2 * 3 ^ 2 

 
Retornará o valor 19, isto é, seguindo a preferência matemática dos 
operadores, que poderá ser alterada por parênteses, teremos: 
 
1 + 2 * 3 ^ 2  →  1 + 2 * 9  →  1 + 18  →  19 

 

Operadores 
de 
comparação 

<   
> 
= 
>= 
<= 
<> 

Operadores lógicos de comparação como maior, menor, diferente, etc. 
 
Por exemplo: 
 
1 >= 2 

 
Será avaliado como falso. 

Funções Função(parâmetros) Você pode utilizar as principais funções do Excel como SOMA(), MÉDIA(), 
MÁXIMO(), etc.  
 
Lembre-se, no entanto, que você deverá utilizar as funções de acordo com 
o idioma do seu Excel, por exemplo, se você utilizar a versão em inglês do 
Excel, na criação do “template”, em vez de SOMA() deverá utilizar SUM(). 

 

Intervalos nomeados (Named Ranges): 
Enquanto as Tags permitem substituir expressões complexas dentro de uma planilha, com elas somente é possível criar 
relatórios do tipo “Preencha os dados em branco”, isto é, os relatórios são estáticos, como um formulário onde as células com  
Tags serão substituídas por seus valores correspondentes. 
 
Agora vamos introduzir o conceito de “áreas” ou “bandas” de relatórios. Uma “banda” é apenas um intervalo de células que 
será repetido para cada registro de uma consulta efetuada no banco de dados. Imagine que você defina uma “banda” no 
intervalo de células A2:C2 e a associe à uma consulta na tabele de clientes. Então, nas células A2:C2 você terá os dados do 
primeiro cliente retornado pela consulta, nas células A3:C3 terá os dados do segundo cliente e assim sucessivamente.  Todas 
as células que originalmente estavam nas células A3:C3 serão movidas para baixo, após o último registro do conjunto de dados. 
 
Por exemplo, se a consulta na tabela de clientes retornou seis registros e se você criou um template similar ao abaixo: 
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Depois de processar o relatório no Tools & Reports, o resultado seria parecido com o abaixo: 
 

 
 
No Tools & Reports utilizamos intervalos nomeados para identificar as bandas dos relatórios. Isso pode ser definido na tela de 
definição das consultas para o relatório, conforme explicamos no capítulo 7, ou, então, você pode utilizar o gerenciador de 
nomes do Excel. 
 
Se você não está acostumado a utilizar o gerenciador de nomes do Excel, reserve algum tempo para se familiarizar com seus 
recursos, pois você precisará de um bom conhecimento sobre seu funcionamento se desejar definir manualmente as bandas 
dos relatórios. Diferente das tags, que são exibidas assim que você abre a planilha modelo (template), os intervalos nomeados 
ficam ocultos na planilha e só podem ser acessados através do gerenciador de nomes do Excel. 
 
Importante:  Para a criação de relatórios simples, onde são utilizadas apenas bandas horizontais ou verticais, você não 

precisará do gerenciador de nomes do Excel, pois o Tools & Reports permite especificar a banda diretamente na 
consulta ao banco de dados (leia o capítulo 7 para maiores informações). 

 
Por exemplo, para criar uma banda na área A1:C1, você precisa selecionar a aba “Fórmula” e em seguida clicar no botão 
“Gerenciador de nomes”: 
 

 
 
Ao pressionar esse botão, você verá a tela de configuração dos nomes: 
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Você deve utilizar o botão “Novo...” para criar os intervalos nomeados ou, então, o “Editar...” para alterar os intervalos 
definidos e, é claro, o botão “Excluir” se desejar excluir um intervalo da planilha. 
 
Abaixo está um exemplo da tela de definição dos intervalos nomeados: 

 

Após definir os intervalos nomeados, eles poderão ser acessados/alterados pelo gerenciador de nomes ou, então, na caixa de 
nomes do Excel: 

 
Observe o “_ _”7 no início e no final do nome do intervalo, eles são utilizados para informar para o Tools & Reports que esse é 
um intervalo horizontal, que insere linhas completas para baixo. O restante no nome (Cliente) deve ser o nome que foi definido 
para a consulta dos dados.  
 
 

Tipos de intervalos: 
Já apresentamos os quatro tipos de intervalos capítulo 13, mas vamos relembrá-los: 
 

 _ _ indica que deverá ser efetuada uma inserção completa de linha para cada registro lido do banco de dados, isto é, 
as linhas abaixo do intervalo de intervalo serão movidas para baixo para cada registro que lido do banco de dados. 
Por exemplo, para a consulta Clientes, o nome para esse intervalo seria definido como _ _Clientes_ _

5 
 
_ Esta opção é similar a “_ _”, porém as células que estiverem fora do intervalo não serão movidas para abaixo. Por 

exemplo, para a consulta Clientes, o nome para esse intervalo seria definido como _ Clientes_8 

 
II_ Indica que as células fora do intervalo devem ser movidas para a direita, isto é, efetua uma inclusão total de uma 

nova coluna para cada registro lido do banco de dados. Por exemplo, para a consulta Clientes, o nome para esse 
intervalo seria II_ Clientes_II9 

 
I_ Esse intervalo é similar ao “II_”, porém as células fora do intervalo não serão movidas para a direita. Por exemplo, 

para a consulta Clientes, o nome para esse intervalo seria I_ Clientes_I10 

 
7 Dois subtraços seguidos, também conhecidos pelos termos: underscore, underline, traço rasteiro, traço inferior ou linha baixa. 
8 Apenas um subtraço no início e um subtraço no final, também conhecido pelos termos: underscore, underline, traço rasteiro, traço inferior ou linha baixa. 
9 Duas letras I seguidas por um subtraço no início do nome e um subtraço seguido por duas letras I no final do nome. 
10 Uma letra I seguida por um subtraço no início do nome e um subtraço seguido por uma letra I no final do nome. 

 No campo “Nome” você deverá informar a identificação para o intervalo que, obrigatoriamente, deverá ser o mesmo 
nome que você informou ao definir a consulta de extração dos dados do seu SGBD. É possível definir quatro tipos de 
bandas diferentes e que são definidas informando através dos caracteres _ e I (veja tópico “Tipos de intervalos”). 
 

 Neste campo você deverá informar a área a que se refere o intervalo, podendo ser uma ou mais linhas da planilha, 
uma ou mais colunas da planilha, uma linha de uma determinada planilha, etc. 
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No exemplo a seguir, se você nomear A1:D7 como “_Cliente_” a célula E8 não se moverá ao inserir colunas abaixo do 
intervalo definido, mas, se você nomear o intervalo como “_ _Cliente_ _” a célula E8 se moverá para o final da última célula 
inserida pois o intervalo A1:D7, quando utilizamos o “_ _”, é similar ao intervalo A1:XFD7 (lembre-se que o duplo subtraço 
define que deverá ser efetua uma inclusão total de linhas): 

 
 

Mestre / detalhe: 
Você pode colocar intervalos nomeados dentro de outros intervalos nomeados, o que permite criar relatórios do tipo 
“mestre/detalhe”, utilizando dados de várias consultas. 
 
Por exemplo, se você definir um intervalo chamado “_ _Cliente_ _” e dentro dele um intervalo “_ _Ordens_ _” e, é claro, 

configurar a relação entre as duas consultas na folha de configuração (veremos isso adiante), obterá as ordens de cada cliente. 
 
No exemplo abaixo, as células amarelas estão no intervalo “_ _Cliente_ _” e as azuis estão no intervalo “_ _Ordens_ _”: 
 

 
Após executar esse relatório, você obteria algo similar a: 

 
 
Como você pode ver, os pedidos são filtrados para cada cliente, com base no relacionamento definido entre as duas consultas. 
Você pode definir diversos níveis de relacionamentos entre as consultas efetuadas, isto é, você define a consulta “mestre” e o 
Tools & Reports selecionará os registos necessário para as consultas “detalhe”. 
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Múltiplas áreas de impressão e Bandas bidirecionais: 
Você pode definir inúmeras áreas de impressão para um relatório e a única regra é que essas áreas não podem se cruzar.  
 
Por exemplo, você pode ter áreas de impressão separadas e cada uma delas se expandirá separadamente de acordo com os 
dados retornados por cada consulta: 
 

 
Você também pode ter uma aba completamente dentro de outra e a banda interna será uma “banda detalhe” da banda externa 
(banda mestre): 

 
 
Mas não é possível criar modelos onde as bandas se cruzem, pois os dados de uma área do relatório substituiriam os dados da 
outra banda: 
 

 
 

Se você criar um modelo de relatório com as áreas se cruzando como na imagem acima, receberá um erro durante a emissão 
do relatório e, se isso ocorrer, deverá corrigir a planilha utilizada como modelo. 
 
Mas, existe um caso especial em que é permitido a intersecção das bandas, que é quando uma área é composta por um 
intervalo de colunas e a outra área por intervalos de linhas: 
 

 
 

O exemplo acima criará um relatório bidirecional, que cresce tanto para a direita quanto para a parte inferior ao mesmo tempo.  
 

Isto não é 
permitido! 
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Existem duas condições que devem ser obedecidas ao criar relatórios com bandas bidirecionais: 
 

1. A primeira área de impressão deve avançar horizontalmente a(s) outra(s) deve(m) avançar verticalmente. 
 

2. As áreas devem formar uma cruz, isso significa que o topo da área 2 deve ser menor ou igual que o topo da área 1, a 
parte inferior da área 2 deve ser maior ou igual à parte inferior da área 1, a esquerda da área 1 deve ser menor ou 
igual à esquerda da área 2 e o direito de área 1 deve ser maior ou igual à direita da área 2. Você normalmente definirá 
área 1 a como uma faixa de linha completa e área 2 como um intervalo de coluna completo. 

 
Se ambas as condições forem atendidas, o Tools & Reports criará um relatório mestre/detalhe, onde a primeira área de dados 
é a “mestre” e a segunda área de dados é a “detalhe”.  
 
A banda horizontal sempre será a área mestre, o que permite ter várias áreas verticais para a mesma área de dados horizontal, 
isto é, seria possível criar um relatório similar ao abaixo: 
 

 
No exemplo acima, tanto a segunda área de dados quanto a terceira serão bandas detalhes da primeira área de dados. 
 
 

Intervalos do tipo “X”: 
Um problema que pode aparecer ao definir os intervalos nomeados é como as fórmulas em outros intervalos se alteram ao 
inserir novas células. 
 
Vamos imaginar que desejamos fazer um relatório sobre uma lista de vendas e que, nesse relatório, desejamos incluir uma 
totalização das vendas efetuadas. Para isso, criamos um template com um intervalo nomeado para a área A2:B2, onde serão 
impressos os totais das vendas e, na coluna B3 incluímos uma fórmula para totalizar as vendas impressas na coluna B2: 
 

 
Quando você executar esse relatório as linhas serão inseridas entre as linhas 2 e 3, mas a fórmula SOMA(B2:B2) não será 
alterada pois nada foi inserido entre B2 e B2 e, por isso, a função de totalização permanecerá inalterada. 
 
Então, precisamos ter um intervalo de soma que possa ser expandido e, para isso, é necessário inserir uma linha adicional 
antes da totalização:  

 
Agora, quando novas linhas são inseridas entre as linhas 2 e 3, a fórmula será atualizada para considerar as linhas que foram 
inseridas e, para evitar que uma linha em branco seja impressa no relatório, você poderia ocultar a linha 3 na planilha. 
 
Só que isso poderia criar problemas se você desejasse criar gráficos a partir dos dados impressos pois para cada valor seria 
considerado valor da linha oculta e, para corrigir problemas como esse, em vez de ocultar a linha em branco você pode nomear 
o intervalo como sendo do tipo “X”. 



Tools & Reports 
Página 89 de 104 

© 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 

 
Os intervalos do tipo X se comportam do mesmo modo que os anteriores, porém, a última linha (ou coluna) do intervalo será 
eliminada após ele ser expandido 
 
Para criar intervalos do tipo “X”, você só precisa acrescentar a letra X ao final do nome do intervalo. Por exemplo, se o nome 
do intervalo nomeado é _ _Clientes_ _ ele deverá ser criado como _ _Clientes_ _X , se o nome do intervalo for 
II_Vendas_II ele deverá ser criado como II_Vendas_IIX . 
 
 

Bandas fixas: 
Por padrão, o Tools & Reports sempre irá inserir células ao expandir os intervalos pois isso é o que normalmente você deseja. 
Por exemplo, se você tem um template do tipo: 

 
Se forem impressos, por exemplo, 30 linhas de dados, você esperaria que o rodapé fosse impresso na célula A32 e é exatamente 
isso que o Tools & Reports fará. Mas há uma situação que isso não é o esperado, que é quando precisamos criar relatórios de 
tamanho fixo. 
 
Por exemplo, vamos imaginar que precisamos criar um formulário onde a maioria dos dados serão obtidos a partir de 
expressões simples e outros dados obtidos a partir de uma consulta ao banco de dados: 
 

 
Aqui, não importa se o conjunto de dados possuem um, dois ou dez registros (não pode ter mais de 10), o relatório deverá 
sempre ter o mesmo tamanho e, o intervalo de dados, deverá iniciar na célula  B2, terminar na célula G2 e ser do tipo “_” 
(subtraço simples) e terminar com a palavra FIXED (exemplo:  _Pedidos_FIXED). 
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Então, para esse relatório, no gerenciador de nomes do Excel teríamos o seguinte: 

 
 
 

Bandas fixas com limite: 
Às vezes você pode desejar que os registros sobrescrevam as primeiras N células (como em um relatório fixo), mas, depois que 
essas linhas são sobrescritas, deverão ser inseridas linhas adicionais para cada registro além do limite especificado (como em 
um relatório normal). 
 
Você pode definir a área fixa através do parâmetro FIXEDn_ _ onde o n deverá ser substituído pelo número de linhas fixas. 
Por exemplo, _ _Pedidos_ _FIXED4_ _ indica que essa área possui quatro linhas fixas. 
 
 

A folha de configuração: 
A folha de configuração é um repositório onde você pode definir configurações para seu relatório, criar expressões, definir 
limites, filtros de dados, relacionamentos entre consultas, etc. 
 
Não é necessário criar uma folha de configuração para emitir relatórios simples, mas, para relatórios mais complexos, será 
necessário criar a folha de configuração que, após o processamento do relatório, será automaticamente eliminada da planilha 
que foi gerada. 
 
O layout da folha de configuração é livre, mas você precisa manter as posições onde o Tools & Reports espera encontrar suas 
configurações. Como a folha de configuração não será exibida para o usuário, não há necessidade de deixa-la “bonita”, pois 
ela será eliminada automaticamente quando o relatório for gerado. 
 
Existem algumas regras que devem ser seguidas ao gerar a folha de configuração: 
 

1. O nome da folha de configuração deve, obrigatoriamente, ser <#Config> . 
 

2. As células A10 a C10 e todas as linhas abaixo (A11:C11, A12:C12, etc.), são usadas para definir novas tabelas 
personalizadas, ordenação dos dados, expressão de classificação dos registros, filtros de seleção de registros, etc. 
 

3. Você pode deixar linhas vazias que elas serão automaticamente ignoradas. 
 

4. As colunas H e I devem ser utilizadas para definir os formatos personalizados. O nome do formato deve estar na coluna 
H e o formato deve estar na coluna I. Esses formatos poderão ser acessados nas células através da tag <#Format>. 
 

5. O texto da coluna I não é importante, pois o que importa é a formatação que você utilizou nessa coluna como suas 
cores, negrito, sublinhado, etc. 
 

6. As colunas M e N podem ser utilizadas para criar opções reutilizáveis. 
 

7. As configurações iniciam a partir da linha 10, ou seja, você pode utilizar da linha 1 até a 9 para seus comentários ou 
outras informações sobre a planilha gerada, pois essas linhas serão ignoradas. 
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Veja um exemplo de folha de configuração: 
 

 
A seguir apresentaremos as principais definições que podem ser efetuadas na folha de configuração. 
 

Filtro de dados: 
Normalmente você criará os filtros que devem ser impressos diretamente na tela de definição das consultas e esse é o melhor 
método para selecionar os dados que precisam ser exibidos ou utilizados nos relatórios pois evita tráfego desnecessário de 
dados entre o SGBD e o Tools & Reports. 
 
Porém, em condições específicas, poderá ser necessário incluir o filtro na folha de configuração do template e, como 
informamos anteriormente, essas informações devem ser especificadas nas células A10, B10 e C10 (e linhas posteriores). 
 
Por exemplo, suponha que da consulta “vendas” você deseja exibir apenas as quantidades superiores a 20 unidades: 

 
Agora imagine a seguinte situação: a consulta vendas possua 10.000 registros e, destes registros apenas 500 possuem 
quantidade superior a 20 unidades.  Então, ao utilizar a definição dos filtros no próprio template, seria necessário ler do SGBD 
todos os 10.000 registros para listar apenas 500 registros. 
 
Se você colocar o filtro na própria consulta, utilizando a cláusula WHERE QTDE > 20, o SGBD de dados enviará apenas os 
500 registros para o Tools & Reports, o que tornará a execução do relatório muito mais rápida (e eficiente). Por isso, voltamos 
a repetir, só use os filtros na planilha quando não for possível defini-los no próprio SQL de seleção dos dados. 
 

Utilizando apenas os primeiros N registros de uma tabela: 
Essa é outra opção que está disponível, mas você deve evitar utilizá-la pois é possível tratá-la diretamente na consulta.  
 
Por exemplo, você deseja trabalhar com as 10 maiores vendas e, na consulta você deveria especificar a cláusula TOP (ou FIRST 
em alguns bancos de dados): 
 

SELECT TOP 10 COD, VLR_VENDAS FROM VENDAS ORDER BY VLR_VENDAS DESC 

 
Isso deixaria a cargo do SGBD selecionar as 10 maiores vendas e retornar apenas os 10 primeiros registros para o Tools & 
Reports, mas, se de algum modo não for possível utilizar essa cláusula na seleção dos dados, você poderá informar que deseja 
apenas os 10 primeiros registros, na folha de configuração, da seguinte maneira: 

 
A cláusula TOP(<consulta>, <registros>) determina que a tabela origem informada deve utilizar no máximo o 
número de registros especificado. 
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Garantindo que a consulta possua pelo menos N registros 
Às vezes é necessário garantir que a consulta retorne ao menos um registro (ou um número pré-determinado de registros) e 
isso também poderá ser resolvido na consulta ou, então, na folha de configurações: 

 
A sintaxe desta função é AtLeast(<consulta>, <mínimo>, [<valor padrão>]), onde <consulta> deverá ser 
substituído pelo nome que você forneceu para sua consulta, o <mínimo> pelo número mínimo de registros que devem ser 
retornados e o parâmetro opcional <valor padrão> indica o valor padrão que deverá ser utilizado para os registros que foram 
criados para atingir o valor mínimo esperado. 
 
 

Relacionando tabelas 
Quando você cria relatórios do tipo mestre/detalhe, você precisa informar no template como a ligação entre as duas tabelas 
deverá ser efetuada e isso é feito através do comando RELATIONSHIP: 

 
Na coluna A (a partir da linha 10) você deve especificar a palavra RELATIONSHIP, na coluna B você deve informar o nome da 
tabela mestra, o sinal -> e o nome da tabela detalhe. Na coluna C você deverá informar o nome do campo da tabela mestre 
que deve ser conectado à tabela detalhe (separados por ->). 
 
No exemplo acima estamos informando que a tabela mestre é a tabela de produtos e que a tabela detalhe é a de vendas e 
que, o campo que conecta a tabela mestre na tabela detalhe é o campo idPROD e que o campo na tabela detalhe que deve ser 
pesquisado é o CodPROD. 
 
 
 

Eliminando folhas (planilhas) do template: 
Quando você cria planilhas em outros aplicativos como, por exemplo, o Numbers da Apple, pode ser que ao exportar o modelo 
para o padrão do Excel, sejam criadas algumas folhas no XLSx informando as operações efetuadas na conversão e, é claro, essa 
aba também será impressa no relatório. 
 
O comando DELETESHEET, que deve estar na coluna A10 ou posteriores, indica que a planilha com o número informado na 
coluna B da linha correspondente deverá ser eliminada antes de iniciar o processamento do relatório: 
 

 
No exemplo acima, estamos informando que a primeira folha do template deverá ser eliminada. Por exemplo, se o seu 
template possuir quatro folhas como na imagem abaixo: 

 
Seria eliminada a folha “Resumo da Exportação” que, no exemplo acima, foi gerada automaticamente pelo Numbers ao 
exportar a planilha para o formato do Excel. 
 
Você pode incluir vários comandos DELETESHEET, um para cada folha que deve ser eliminada e não é preciso incluir um 
comando para eliminar a folha <#Config> pois ela será eliminada automaticamente pelo Tools & Reports ao gerar o relatório. 
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Definindo os formatos das células: 
Você pode definir os formatos e cores das células diretamente no template que as definições efetuadas serão utilizadas na 
geração da planilha, mas, em algumas ocasiões, poderá ser necessário utilizar a folha de configurações para definir os formatos 
e/ou cores em função dos dados que deverão ser exibidos. 
 
Imagine a seguinte situação, você possui uma consulta chamada VENDAS e que exibe a quantidade de venda, cujo nome na 
consulta vamos chamar de QTDE, e sempre que a quantidade for menor que 100 você quer que ele seja impresso com fundo 
vermelho. Se for maior ou igual a 100 ele deve ser apresentado com fundo verde. Para isso, definimos, nas células H10 e H11 
os nomes que identificam essas formatações e nas células I10 e I11 os formatos que devem ser utilizados: 

 
Para deixar bem claro: as definições devem estar a partir da linha 10 e as definições de cores e formatos ficam nas colunas H e 
I, e, na coluna I, o que importa é a formatação da célula, isto é, se você escrever algum texto na célula I apenas a formatação 
exibida será utilizada e, finalmente, que você pode ter vários formatos diferentes, um em cada linha (nesse exemplo criamos 
apenas dois formatos). 
 
Depois, na planilha de modelo, onde antes era impresso apenas a quantidade comercializada: 
 
<#VENDAS.QTDE> 

 
Deverá ser alterado para que, junto com a tag  <#IF>, que indica uma a condição, usar a tag <#FORMAT CELL()>  para 
definir o formato que deverá ser utilizado. Então, como desejamos usar vermelho para as quantidades menores que 100, 
ajustaríamos a fórmula acima para a expressão abaixo (o comando foi colorido apenas para demonstrar cada uma das partes 
da nova expressão): 
 
<#IF(#VENDAS.QTDE < 100; <#FORMAT CELL(Abaixo)>; <#FORMAT CELL(Acima)>)<#VENDAS.QTDE> 

 
A tag <#IF( CONDIÇÃO ; VERDADEIRO ; FALSO) avalia se a condição informada é verdadeira e, se for, retornará o 
valor após o primeiro ; e se for falsa retornará o segundo valor. Lembre-se que nas tags devemos usar, na separação dos 
campos, o ponto e vírgula “;”). 
 
Na tag <#FORMAT CELL(..)> informamos entre os parênteses o nome do formato que deve ser utilizado. A expressão 
acima poderia gerar um relatório similar ao abaixo: 

 
A tag <#FORMAT CELL()> , apresentada acima, copiará todos as definições da célula definida na aba de configurações para 
a célula informada, mas, em alguns casos, você pode desejar aplicar apenas algumas das definições da célula como, máscara, 
cor do fundo, etc. 
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Por exemplo, se desejar copiar apenas a cor de fundo da célula, você deveria informar ao lado do nome do formato o parâmetro 
Background, ou seja, na folha de configurações, onde você digitou Abaixo você digitaria Abaixo(Background). 
 
Se houver mais de uma definição a ser copiada, você deveria separá-las por ; e, se desejar copiar todas as definições exceto 

uma determinada formatação, bastaria preceder a definição por - . 
 
Por exemplo: 

• Abaixo(Font; Background) copia apenas as definições da fonte e a cor de fundo da célula. 

• Abaixo(All; -Background) copia todas as definições, exceto a cor de fundo da célula. 

• Abaixo(Font; NumericFormat; Border) copia apenas as definições de fonte, cor de fundo e bordas. 

 
 
Lembre-se, se você não informar nada após o nome do formato, serão copiadas todas as propriedades da célula. Abaixo está 
uma relação dos parâmetros que podem ser utilizados: 
 

All Copia todas as definições do formato e é o mesmo que não especificar nenhum valor após o 
nome do formato, isto é: Abaixo(All) é o mesmo que Abaixo. 
 

Border Copia as definições das quatro bordas de célula. 
 

Border.Left Copia as definições da borda esquerda da célula. 
 

Border.Right Copia as definições da borda direita da célula. 
 

Border.Top Copia as definições de topo da célula. 
 

Border.Bottom Copia as definições da parte inferior da célula. 
 

Font Copia todas as definições de fonte do formato para a célula do template. 
 

Font.Family Copia apenas as definições da família da fonte. 
 

Font.Size Copia apenas as definições de tamanho da fonte. 
 

Font.Color Copia apenas as definições de cor da fonte. 
 

Font.Style Copia apenas as definições de negrito e itálico da fonte. 
 

Font.Underline Copia apenas as definições de sublinhado da fonte. 
 

NumericFormat Copia as definições de formatação de valores da célula. 
 

Background Copia todas as definições de fundo da célula. 
 

Background.Pattern Copia apenas as definições de preenchimento do fundo da célula. 
 

Background.Color Copia apenas a cor do fundo do preenchimento da célula. 
 

TextAlingn Copia todas as definições de alinhamento dos dados na célula. 
  
TextAlign.Horiz Copia apenas a definição de alinhamento horizontal da célula. 

 
TextAlign.Vert Copia apenas a definição de alinhamento vertical da célula. 

 
Locked Copia o atributo de célula travada. 

 
Hidden Copia o atributo de célula oculta. 
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TextWrap Copia o atributo de quebra de texto. 
 

ShrinkToFit Copia o atributo de ajuste para caber da célula. 
 

Rotation Copia o atributo de rotação do texto da célula. 
 

TextIndent Copia o atributo de endentação da célula. 
 
Importante:  Você só pode especificar as definições que devem ser copiadas na folha de definição dos formatos, isto é, na 

folha <#Config>. Elas não poderão ser informadas quando você utilizar os formatos no template. Por exemplo, 

você sempre deverá chamar o formato (ver exemplo anterior) como <#Format Cell(Abaixo)> e nas 
definições do formato informar quais formatações da célula devem ser copiadas. Se você chamar como 
<#Format Cell(Abaixo(Font))> receberá uma mensagem de erro ao processar o relatório. 

 
Ao utilizar formatos “parciais” você pode aplicar formatos diferentes como se fossem “camadas” de formatação, um 
independente do outro, pois você pode aplicar quantas cláusulas <#format cell> precisar, contanto que as definições dos 
formatos sejam diferentes, todos serão aplicados. 
 
Por exemplo, ainda seguindo o raciocínio do exemplo anterior, além de imprimir com fundos em cores diferentes os itens com 
quantidades inferior ou superior a 100 unidade, desejamos imprimir com cor de letra amarela os produtos que não possuem 
itens suficientes em estoque para atender o pedido do cliente. 
 
Então, criaríamos a seguinte folha de configuração: 

 
E na expressão do campo utilizaríamos (a expressão abaixo foi dividida em duas linhas para facilitar a visualização): 
 
<#IF(#VENDAS.QTDE < 100; <#FORMAT CELL(Abaixo)>; <#FORMAT CELL(Acima)>) 

<#IF(#VENDAS.QTDE < #VENDAS.ESTOQUE; <#FORMAT CELL(Falta)>; ) <#VENDAS.QTDE> 

 
No exemplo acima, o primeiro <#IF> utiliza todas as definições dos formatos Abaixo e Acima e o segundo, para os itens 

que não possuem estoque suficiente, utiliza apenas a cor da letra do formato Falta. Mais uma vez ressaltamos que o que as 
definições de quais propriedades devem ser utilizadas precisam ser especificadas na folha de configuração. 
 
A configuração acima poderia gerar um relatório similar ao abaixo: 

 
 



Tools & Reports 
Página 96 de 104 

© 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 

Importante:  Você só precisa se preocupar em utilizar as configurações de formato se for necessário formatar as células 
dinamicamente, isto é, de acordo com os dados que foram lidos do banco de dados. Se o formato for estático, 
prefira formatar diretamente o template pois as formatações efetuadas serão respeitadas pelo Tools & Reports 
ao gerar o relatório. 

 
 Evite “complicar” demais já que isso só lhe confundirá quando, futuramente, você precisar alterar o relatório 

que criou para inserir algum novo campo ou atender as solicitações dos usuários. 
 
 Na definição das células, você também pode utilizar a formatação condicional do próprio Excel pois quase todas 

as funções de formatação do Excel são suportadas pelo Tools & Reports. Inclusive, aconselhamos que sempre 
que possível você utilize a formatação condicional do Excel pois ela é conhecida por quase todos os usuários e 
são definidas facilmente. 

 

 
Definindo expressões: 
Em algumas ocasiões você criará fórmulas complexas que, devido a sua complexidade, podem dificultar a interpretação da 
fórmula futuramente por você ou por outra pessoa. 
 
Para simplificar a criação das fórmulas, você pode utilizar as células M10 (e posteriores) para definir um nome para a expressão 
e as células N10 (e posteriores) para definir a expressão que deve ser utilizada quando o nome for informado no template: 
 

 
Por exemplo, no exemplo da imagem acima, se no template utilizarmos a tag <#Apelido>, em seu lugar será utilizado o 
resultado da expressão <#Evaluate(upper(<#Cliente.Nome_Fantasia>))>.  
 
Importante:  Ao utilizar funções do Excel nas expressões, você deverá fornecê-las utilizando o nome original das fórmulas, isto 

é, digitá-las em inglês. Pode lhe parecer estranho ao, na definição do template no Excel você informar as funções 
em português e, nas expressões ter que informar em inglês, mas isso é porque quando você está editando o 
template, o Excel apenas exibe as funções em português, mas, internamente, ele as armazena em inglês.  

 
 
 
Temos dois comentários finais a fazer ao final desse capítulo: 
 

1. Sempre prefira filtrar, selecionar ou ordenar os dados na tela de configuração da consulta (aba “Dados para o 
template” do Tools & Reports) pois isso evita o tráfego desnecessário de dados entre seu SGBD e o seu dispositivo e, 
é claro, torna o processamento do relatório muito mais rápido e eficiente. 
 

2. Não complique. Se você pode definir as configurações de cores, formatos, etc. nas próprias células do template, não 
precisa fazer isso na folha de configuração. Utilize esse recurso do Tools & Reports apenas quando não houver outra 
maneira de fazer o que precisa. Um exemplo de relatório que só é possível emitir usando a folha de configuração são 
relatórios do tipo “mestre / detalhe” pois você precisa definir a “ligação” entre as tabelas. 
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Capítulo 22 – 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 Tools & Reports 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 Tools & Reports com os dados de acesso ao servidor, senha, bancos de dados, etc. 
2. Autentique-se no Tools & Reports 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 Tools & Report. 
 
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 Tools & Reports. 

Usar arquivo de configuração 
 
(essa opção só está disponível 
nas versões do Tools & Reports 
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 23 – Dicas & Truques 
 
Neste capítulo apresentaremos algumas dicas de utiliza utilização do Tools & Reports assim como alguns cuidados que você 
precisa ter para garantir a integridade dos seus dados. 
 

Sobre o módulo “Executar SQL” 
Além de instruções SELECT, este módulo do Tools & Reports permite executar os comandos CREATE TABLE, TRUNCATE TABLE, 
DROP TABLE, INSERT, CREATE TABLESPACE, CREATE USER, enfim, praticamente qualquer comando suportado pelo seu SGBD 
poderá ser executado por este módulo, o que pode ser algo muito bom se você for DBA, mas também pode ser um problema 
se esse módulo for utilizado por usuários sem experiência ou conhecimentos sobre o seu banco de dados. 
 
Imagine o que aconteceria com sua empresa se um usuário eliminar tabelas do seu ERP, incluir registros incompletos, alterar 
dados indevidamente, enfim, efetuar operações indevidas em seu banco de dados. 
 
Para evitar problemas, o usuário utilizado na conexão ao seu SGBD deve ter apenas direitos de leitura em todos os objetos do 
seu banco de dados e assim evitar que ele cause danos. 
 
As definições dos direitos de acesso aos objetos do seu SGDB devem ser efetuadas pelo seu DBA, utilizando as ferramentas 
que acompanham seu banco de dados, pois apenas ele sabe quais tarefas os usuários poderão efetuar. 
 
Lembre-se, ainda, que é possível configurar o Tools & Reports, para utilizar um usuário com direitos somente de leitura ao 
banco de dados e, assim, utilizar uma conta do seu SGBD com atributos somente de leitura (read only). 
 
Também neste módulo existe a possibilidade de exportar os dados extraídos do banco de dados e gerar arquivos TXT, CSV, XLS 
e HTML com as informações obtidas, o que pode fazer com que informações confidenciais sejam enviadas para fora da 
empresa. É responsabilidade do DBA, através do cadastro de usuários do Tools & Reports, definir quais usuários podem utilizar 
a exportação de dados. 
 
O Tools & Reports é apenas uma ferramenta de trabalho, que foi criada para auxiliar os usuários, aumentando a agilidade na 
obtenção das informações, mas, por outro lado, pode causar prejuízos para a empresa quando utilizado por usuários sem 
experiência ou mal-intencionados. 
 
Lembre-se: a TR7, a NatSam Consultoria ou qualquer um de seus parceiros comerciais poderão ser responsabilizados por danos 
causados durante a execução do aplicativo.  
 
 

Utilizar outros programas em vez do Excel para gerar as planilhas de modelo 
Conforme comentamos anteriormente, o Tools & Reports permite que as planilhas de modelo para os relatórios (templates), 
sejam criadas em outros programas de edição de planilhas como o OpenOffice, BROffice, LibreOffice, Numbers, Planilhas do 
Google Docs,  etc., porém, as planilhas geradas deverão ser exportadas no formato do Excel (XLS ou XLSx) para serem 
compatíveis com o Tools & Reports.  
 
O Tools & Reports foi desenvolvido utilizando como base as planilhas do Excel e, assim, caso os templates não sejam gerados 
neste aplicativo, pode ser que você precise fazer alguns ajustes nos arquivos gerados. 
 
Outro cuidado que você precisa ter ao utilizar programas de edição de planilhas diferentes do Excel, é analisar o arquivo gerado 
antes de importá-lo no Tools & Reports.  Por exemplo, se você utilizar o Numbers (da Apple) para gerar os templates, ao 
exportar a planilha no formato do Excel, o Numbers poderá incluir uma folha adicional no início da planilha com um resumo 
da conversão do Numbers para o XLS. Essa folha adicional também será considerada ao emitir o relatório e, assim, você deverá 
utilizar a tag DELETESHEET, da folha <#Config>, para eliminar essa folha que só causará confusões para seus usuários. 
 
Ainda sobre o Numbers, ele costuma incluir uma linha de cabeçalho para cada folha e, ao exportar a planilha para o formato 
do Excel, esse cabeçalho ocupar a primeira linha da planilha e as demais serão renumeradas, isto é, a primeira linha passará a 
ser a segunda, a segunda passará a ser a terceira e assim sucessivamente.  
 
Para evitar isso, você deve ocultar o nome da tabela (no menu do Numbers) ou então, ao definir a “Referência” para impressão 
dos dados da consulta, acrescentar uma linha ao intervalo desejado. 
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Veja a imagem abaixo, onde, do lado direito temos a planilha do Numbers e, no lado esquerdo, temos a mesma planilha após 
ser exportada para o Excel: 
 

  
 
Repare que ao converter a planilha do Numbers para o Excel, ele transformou o cabeçalho (Tabela 1) em uma linha de planilha 
e as linhas abaixo do cabeçalho foram renumeradas para refletir a nova linha. 
 
Para evitar isso, oculte a linha de cabeçalho no Numbers e a planilha será convertida para o Excel sem renumerar as linhas 
abaixo do cabeçalho: 

  
 
 

Cuidado ao gerar relatórios extensos 
Apesar do Tools & Reports suportar um volume elevado de dados, antes de criar relatórios que envolvam um volume elevado 
de dados, você deve pensar se o dispositivo onde o aplicativo está instalado tem condições de processar os dados com rapidez. 
 
Lembre-se, também, que geralmente os dispositivos iOS estão conectados aos servidores da sua empresa através de conexões 
via rede celular que, em algumas regiões, não possuem banda de transmissão elevada, o que poderá acarretar demora no 
envio dos dados para o dispositivo. 
 
Outro cuidado que você deve ter ao gerar relatórios com uma quantidade expressiva de linhas/colunas, é se preocupar com 
os limites do Excel. Esse limite varia em função do formato de arquivo utilizado: 
 

Formato Limite de linhas Limite de colunas 

Excel 97 até a versão 2003 (XLS) Até 65.536 linhas Até 256 colunas 

Excel 2007 e posteriores (XLSx) Até 1.048.576 linhas Até 16.384 colunas 

 
Como você pode ver, mesmo o padrão XLS suporta uma quantidade elevada de linhas e, apesar do formato XLSx suportar mais 
de um milhão de linhas, pode ser que o hardware do seu dispositivo não suporte um volume tão elevado de informações ou, 
ainda, a geração da planilha seja um processo demorado. 
 
 

Gerando relatórios com rapidez  
Uma das maiores vantagens do Tools & Reports é permitir que seus usuários acessem rapidamente as informações que 
precisam, mas, para que isso seja possível, os relatórios precisam ser bem construídos e, é claro, possuir uma boa aparência. 
 
A principal regra é: resolva tudo nas consultas aos bancos de dados, isto é, nos SELECTs que você utiliza para extrair os dados 
do banco de dados e use o máximo possível as cláusulas WHERE para trazer para o dispositivo do usuário apenas os dados 
necessários para a emissão do relatório. 
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Capítulo 24 – Política de atualização de versão 
 
Os números das versões do Tools & Reports 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 Tools & Reports 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 1.0 (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 Tools & Reports 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 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 Tools & Reports. 
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Capítulo 25 – Histórico de alterações 
 
Abaixo estão relacionadas as principais alterações efetuadas no Tools & Reports (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 edição 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 Tools & Reports 

 
Importante: Se você estiver instalando o Tools & Reports apenas para testes, leia com atenção o tópico "Modo avaliação" 
(abaixo em vermelho) pois ele lhe garante o direito de utilizar o Tools & Reports 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 Tools & Reports. 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 Tools & Reports 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 Tools & Reports para utilização nas instalações da contratante e/ou nos 
dispositivos de sua propriedade e/ou de seus colaboradores. 
 
O Tools & Reports é um software criado para geração de relatórios, através de modelos em planilhas, e para execução de 
códigos SQL no banco de dados do usuário. Sua utilização exige conhecimentos na criação de planilhas em Excel assim como 
na linguagem SQL (Structured Query Language). 
 
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 Tools & Reports (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 8 (oito) tarefas será necessário efetuar um novo login no aplicativo. Após o prazo de avaliação a 
contratante deverá deixar de utilizar o Tools & Reports 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 Tools & Reports 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 Tools & Reports para os sistemas operacionais macOS, iOS ou iPadOS. 
 

• Modo licenciamento: a contratante licenciará o Tools & Reports 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 Tools & Reports 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 Tools & Reports 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 Tools & Reports. 
 

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

http://www.tr7.com.br/
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A contratante reconhece a TR7/NatSam como única proprietária e detentora dos direitos autorais e intelectuais do software 
Tools & Reports. 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 Tools & Reports 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 Tools & Reports 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 Tools & Reports 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 Tools & Reports mesmo que tenha sido alertada sobre essas possíveis perdas. 
 
A contratante declara conhecer as atividades a que se propõe o software Tools & Reports, 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 Tools & Reports 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 Tools & Reports 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. 
 

http://www.tr7.com.br/
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Pagamentos em atraso serão acrescidos de multa e/ou juros conforme cálculo da instituição bancária.  
 
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 Tools & Reports, 
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. 
 
 


