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30. Apelarea unui raport din Forms Builder  



Introducere 

 Apelul unui raport dintr-un formular  generat cu Forms Builder, se face cu funcții 
predefinite, existând mai multe posibilități  de apelare, în funcție de tipul raportului: 

 Rapoarte fără parametri – sunt rapoarte care nu au parametri definiți de utilizator şi 
sunt apelate fără a prelua date din formular în momentul execuției.  

 Rapoarte cu parametri – sunt rapoarte care au parametri definiți de utilizator şi pot fi 
apelate  în două moduri: 

Cu transmiterea datelor corespunzătoare parametrilor, prin preluare din cămpurile 
corespunzătoare ale formularului; 

Fără transmiterea datelor corespunzătoare parametrilor din formular şi în acest caz 
trebuie introduse în momentul execuției, când se intră în fereastra de parametri. 

 Forms Builder oferă mai multe proceduri şi funcții de apelare de obiecte, unele fiind 
restricționate de versiunea de Oracle Developer folosită. 

 Cele mai utilizate  funcții de apelare de rapoarte sunt :  

WEB.SHOW_DOCUMENT - folosită în aplicații web; 

RUN_REPORT_OBJECT – folosită în aplicații client/server. 



Crearea parametrilor utilizator în Reports Builder -screenshot 



Apelarea unui raport cu funcţia WEB.SHOW_DOCUMENT -        
fără transfer de parametri 

 Apelarea unui raport, fără transferul parametrilor din formular, se face cu 
următoarea secvență PL/SQL într-un trigger WHEN_BUTTON_PRESSED: 

 DECLARE 

  rep_url     varchar2(1000); 

  rep_path varchar2(100); 

  op          varchar2(50); 

  pass        varchar2(50); 

  db          varchar2(50); 

 BEGIN 

 rep_path := '\Top\Reports\BALANTA_MATERIALE'; 

 rep_url:='/reports/rwservlet?'  

  ||'&report='|| rep_path 

  ||'&desformat=htmlcss&destype=cache'  

  ||'&userid='||op||'/'||pass||'@'||db||'paramform=yes'; 

 WEB.SHOW_DOCUMENT(rep_url,'_blank'); 

 END; 



Apelarea unui raport cu funcţia WEB.SHOW_DOCUMENT -          
cu transfer de parametri 
 Apelarea unui raport, cu transferul parametrilor din Form, se face cu următoarea secvență 

PL/SQL într-un trigger WHEN_BUTTON_PRESSED: 

 DECLARE 

  rep_url     varchar2(1000); 

  rep_path varchar2(100); 

  op          varchar2(50); 

  pass        varchar2(50); 

  db          varchar2(50); 

 BEGIN 

 rep_path := ‘\Top\Reports\BALANTA_MATERIALE _LUNARA'; 

 rep_url:='/reports/rwservlet?'  

  ||'&report='|| rep_path 

  ||'&desformat=htmlcss&destype=cache'  

  ||'&userid='||op||'/'||pass||'@'||db||'paramform=yes' 

  ||'&blankpages=YES'||'&orientation=landscape' 

  ||'&P_ENTITATE='||:global.entitate||'&P_AN='||:balanta.an||'&P_LUNA='||:balanta.luna;  

 WEB.SHOW_DOCUMENT(rep_url,'_blank'); 

 END; 

 Parametrii  &P_ENTITATE, &P_AN si &P_LUNA sunt definiți în raport şi transferați  din câmpurile 
formularului către raport în momentul apelului. 



Apelarea unui raport cu funcţia RUN_REPORT_OBJECT -               
cu transfer de parametri 
 Apelarea unui raport, cu transferul parametrilor din formular, se face cu următoarea secvență PL/SQL într-un trigger 

WHEN_BUTTON_PRESSED: 

 DECLARE 

 id_pl  ParamList := NULL;  

 v_repid   REPORT_OBJECT; 

 param_list_name VARCHAR2(30) := 'para_lista'; 

 v_rep    VARCHAR2(100);  

 NREPORT   VARCHAR2(30) := ‘myreport’; 

 MYWHERE  VARCHAR2(300) := ‘’; 

 INTESTA_RP  VARCHAR2(300) := ‘’; 

 BEGIN 

 v_repid := find_report_object(NREPORT ); 

 id_pl  := GET_PARAMETER_LIST(param_list_name);  

 IF NOT ID_NULL(id_pl) THEN  

  DESTROY_PARAMETER_LIST(id_pl); 

 END IF; 

 id_pl  := CREATE_PARAMETER_LIST(param_list_name); 

 ADD_PARAMETER(id_pl, 'PARAMFORM',  TEXT_PARAMETER, 'NO'); 

 ADD_PARAMETER(id_pl, 'MYWHERE',  TEXT_PARAMETER, MYWHERE); 

 ADD_PARAMETER(id_pl, 'INTESTA_RP',   TEXT_PARAMETER, INTESTA_RP);  

 V_REP  := RUN_REPORT_OBJECT(v_repid, id_pl); 

 


