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28. Generarea unui raport cu Reports Builder  



Introducere 

 Generarea rapoartelor în Reports Builder se poate face în două feluri: 

 În format executabil, folosind Report Wizard sau manual cu ajutorul 
editorului; 

 Definind un model de date în format XML. 

 Ambele metode implică parcurgerea unor paşi secvențiali şi obligatorii, prin 
parcurgerea unor ferestre de definire cu Next, cu posibilitatea de revenire 
într-o fereastră anterioară cu Back pentru modificarea anumitor setări sau 
opțiuni. 

 Cea mai facilă metodă de proiectare este cu Report Wizard şi de aceea o vom 
prezenta în detaliu. Trebuie reținut că majoritatea setărilor generate automat 
pot fi modificate manual de către dezvoltator, astfel încât forma finală a 
raportului să corespundă cerințelor solicitate, atât din punct de vedere al 
datelor, cât şi al formatului. 

 



Pasul 1: Lansarea în execuţie a instrumentului Reports Wizard 

  



Pasul 2: Selectare Layout Type 
 Se selectează tipul raportului care va fi generat:  

Web and Paper Layout  

Web Layout only  

Paper Layout only 

 



Pasul 3: Selectarea Report Style 
Se poate selecta unul dintre următoarele modele:Tabular,Group Left,Froup Above, 
Matrix, Matrix whith Group, Form, Form Letter, Mailing Letter. 
  



Pasul 4: Selectare Data Source Type 
Se  poate selecta una dintre următoarele opțiuni de editare a cererii: Oracle Express 
Server, JDBC, OLAP, SQL Query, Text si XML. 
  



Pasul 5: Editare cerere  cu Query Builder 

Se  editează direct cererea sau se foloseşte instrumentul Query Builder. 



Pasul 6: Selectare câmpuri afişabile 

Se  selectează ce câmpuri vor fi afişate în raport din lista făcuta în cerere. 



Pasul 7: Selectare funcţii de grup 

Se  selectează  funcțiile de grup care se vor aplica pe unul sau mai multe câmpuri: 
AVG, MAX, MIN, SUM, COUNT. 



Pasul 8: Definirea etichetelor(label) de câmpuri 

Se definesc etichetele câmpurilor afişabile sau se lasă cele implicite. 



Pasul 9: Selectarea unui template  

Se  selectează  unul dintre template-urile predefinite. 



Pasul 10: Compilare şi execuţie raport 
Se compilează raportul cu opțiunea Compile Report, sau se execută cu Run 
Report. Dacă sunt erori de compilare, se fac corecțiile necesare, altfel se afişează 
raportul. 



Pasul 11: Generare raport 

Se  generează raportul în unul dintre următoarele formate: HTML, HTML CSS, PDF, 
XML, RTF sau TXT.  


