
Platformă de e-learning și curriculă e-content 
pentru învățământul superior tehnic 

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice - POS CCE 

Proiect nr. 154/323  cod SMIS – 4428 cofinanțat de prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională “Investiții pentru viitorul dumneavoastră”. 



Platformă de e-learning și curriculă e-content 
pentru învățământul superior tehnic 

 Sisteme CAD/CASE 

27. Tipuri de rapoarte generate cu Reports Builder 



Introducere 

  Reports Builder poate genera următoarele tipuri de rapoarte, cu opțiune 
directă intr-o fereastră submeniu: 

 Rapoarte printabile – sunt rapoarte care se generează şi se printează direct la 
imprimantă sau pe un ecran video(cu opțiune de printare ulterioară); 

 Rapoarte web – sunt rapoarte care se generează în fişiere care pot fi accesate 
într-o pagină web; 

 Rapoarte printabile şi web – este o combinație a celor două tipuri anterioare. 

 Formatele  de fişiere de ieşire, disponibile direct în submeniu, sunt: HTML, 
HTML CSS, PDF, XML, RTF si TXT. Se poate genera şi format Microsoft Excel, 
dar trebuie scrisă o procedură PL/SQL specifică. 

 Reports Builder are predefinite câteva stiluri de rapoarte, care pot rezolva 
cerințele generale de raportare şi câteva template-uri predefinite, care pot fi  
şi personalizate. 



Tipuri de rapoarte în Reports Builder - screenshot 



Formate de generare pentru fişiere - screenshot 



Stiluri de rapoarte în Reports Builder 

 Stilul de raport se alege în funcție de cerintele de paginare şi destinația 
raportului. Formatele predefinite sunt făcute să acopere majoritatea 
cerințelor de paginare, cum ar fi: liste, liste grupate cu denumirea de grup 
deasupra sau pe linie, matrice, formular, scrisoare sau mesaje. 

 Reports Builder  oferă următoarele stiluri de rapoarte predefinite: 

 Tabular 

 Group Left 

 Froup Above 

 Matrix 

 Matrix whith Group 

 Form 

 Form Letter 

 Mailing Letter 



Stiluri de rapoarte în Reports Builder - screenshot 



Template-uri predefinite în Reports Builder - screenshot 


