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Objetivos 
O objetivo deste artigo é apresentar recursos avançados de um relatório no Elipse E3. Os 

seguintes tópicos serão abordados: 

 Revisão dos conceitos básicos 

 Capa de um relatório 

 Uso de marca d’agua 

 Numeração das páginas  

 Uso de grupos 

 Scripts 

 Intercalando a cor de fundo das linhas de um relatório 

 Relatórios dinâmicos 

 Configuração de impressora 

Revisão dos conceitos básicos 
O relatório é componente ActiveX chamado ActiveReport, que permite a visualização e 

impressão de valores instantâneos de variáveis do sistema e dados armazenados em Banco de 

Dados (Alarmes, Históricos, Consultas e Fórmulas) 

Seções  
 O relatório é dividido em 7 tipos seções: 

 

Figura 1 - Seções do Relatório 

Report Header 
Esta seção é impressa no início do relatório. Utilizada para imprimir títulos de relatórios, 

tabelas de somas, gráficos ou qualquer outra informação que necessite aparecer somente uma 

vez no início do relatório. 



Report Footer 
Esta seção é impressa no final do relatório. Utilizada para imprimir uma soma de um Relatório, 

totais gerais ou qualquer outra informação que necessite ser impressa somente uma vez no 

final do relatório. 

Page Header 
Esta seção é impressa no topo de cada página do relatório. É a primeira seção impressa na 

página, exceto quando esta página contém a seção Report Header. Utilizada para imprimir 

cabeçalhos de colunas, números de páginas, títulos de páginas ou qualquer outra informação 

que necessite ser impressa no início de cada página. 

Page Footer 
Esta seção é impressa uma vez na base de cada página no relatório. Usada para imprimir totais 

de páginas, números de páginas ou qualquer outra informação que necessite ser impressa 

somente uma vez na base de cada página. 

Detail 
Esta seção é o corpo do relatório, impressa uma vez para cada registro na fonte de dados. 

Group Header, Group Footer 
Um relatório pode ter múltiplos grupos aninhados. Cada grupo possui uma seção Header e 

uma seção Footer. A seção Header é impressa antes de qualquer seção Detail no grupo. A 

seção Footer é impressa depois da seção Detail do grupo. 

Relatório Base 
Para este treinamento, utilizaremos um relatório base (disponível para download no final do 

artigo) onde serão aplicados conhecimentos expostos.  

Neste relatório base, temos na seção PageHeader: um objeto figura, um objeto texto com o 

título da página, e quatro objetos textos para títulos das colunas do relatório: 

 

 

Na seção Detail, serão inseridos quatro objetos campo de dados; e na propriedade DataField 

de cada objeto será inserido o nome de uma das colunas da tabela acessada pelo objeto 

consulta. 

 



Clique no ícone Gerar Relatório  para imprimi-lom; ele terá a seguinte aparência: 

 

Capa 
É possível inserir uma capa nos relatórios do E3, de acordo com as configurações realizadas na 

seção Report Header. Para isto, siga estes procedimentos: 

1. Clique com o botão direito e selecione o item Insert – Report Header/Footer. Esta 

opção insere uma página inicial e uma página final no Relatório. 



 

2. Insira um objeto texto no centro da seção ReportHeader, e escreva na propriedade 

Caption o texto Relatórios Elipse E3. 

3. Modifique a propriedade NewPage da seção ReportHeader para 2-ddNPAfter; isto irá 

forçar uma nova página para os objetos de PageHeader. 

4. Para inserir objetos na base da capa, aumente a seção ReportHeader para 21cm. 

5. Adicione a imagem e3_top.jpg (disponível para download no final do artigo) no topo 

da seção ReportHeader. Se necessário, modifique a propriedade SizeMode do objeto 

figura para 1-ddSMStretch. 

6. Gere o relatório e verifique as novas configurações: 

 

Marca d’água 
Para inserir uma marca d’agua no relatório, siga os passos abaixo: 

1. Clique no quadrado cinza, na junção das réguas verticais e horizontais do relatório: 



 

2. Na janela de propriedades, acesse a propriedade Watermark e selecione a figura a ser 

inserida como marca d’água. Neste treinamento, usaremos a figura 

Elipse_Watermark.jpg, disponível para download no final do artigo. 

3. Na propriedade WatermarkAlignment, podemos definir onde a figura será exibida. 

Escolha a opção 4-ddPABottomRight 

4. Gere o relatório e verifique as novas configurações 

 

Numeração das Páginas 
Neste capítulo, mostraremos como configurar o relatório para que seja exibido o número total 

de páginas do relatório e o número específico de cada página. 

Total de páginas 
1. Na base da seção ReportaHeader, insira um objeto texto com a propriedade Caption 

configurada para Número de páginas 



2. Ao lado do objeto texto, insira um objeto campo de dados. Configure a propriedade 

SummaryType como 4 – ddSMPageCount 

Página específica 
1. Na base da seção PageFooter, insira um objeto texto com a propriedade Caption 

configurada como Página 

2. Ao lado do objeto texto, insira um objeto campo de dados, com a propriedade 

SummaryType configurada como 4- ddSMPageCount e a propriedade 

SummaryRunning em 2-ddSRAll 

3. Gere o relatório e verifique as novas configurações 

 

Data e hora 
É possível também inserir a data/hora quando o relatório é gerado. Para isto,  siga estes 

procedimentos: 

1. Insira um objeto tag demo no servidor de dados. Renomeie o tag para horário 



 

2. Acesse a propriedade type do tag e modifique-a para 3 - CurrentTime 

3. Na seção ReportFooter do relatório, insira um objeto texto com a propriedade Caption 

configurada para Relatório gerado em: 

4. Ao lado do objeto texto, insira um campo de dados e configure a propriedade 

DataField com o caminho do tag horário  

 

5. Clique com o botão direito sobre o objeto campo de dados inserido e selecione a 

opção Properties... 



 

6. Na categoria Time, selecione o formato 14:30:55. 

 

Grupos 
Um relatório pode ter múltiplos Grupos. Cada Grupo possui uma seção Header e uma seção 

Footer. A seção Header é impressa antes de qualquer seção Detail no Grupo. A seção Footer é 

impressa depois da Seção Detail do Grupo. 

Neste capítulo, dividiremosos dados impressos em Lotes, de uma forma organizada e de fácil 

visualização. Para isto siga, ester procedimentos: 

1. Clique com o botão direito e selecione a opção Insert– Group Header/Footer. Esta 

opção insere um novo Grupo no relatório. 



 

2. Na propriedade DataField da seção GroupHeader1, digite Lote, que é o nome da 

coluna da tabela que exibe o número dos lotes. 

 

3. Recorte os objetos texto que exibem o cabeçalho do relatório da seção PageHeader e 

cole-os na seção GroupHeader1. 

 



4. Gere o relatório; verifique que agora os dados serão divididos pelos números dos 

Lotes: 

 

5. Para inserir o número dos Lotes na seção GroupHeader1, adicione um objeto texto na 

seção com o título de Lote. Ao lado, insira um objeto campo de dados, com a 

propriedade DataField configurada com o texto Lote. 

6. Insira também um objeto linha sob o texto e o campo de dados inseridos 

anteriormente. 

 



7. Com a exibição do número dos lotes na seção GroupHeader1, não há mais 

necessidade de exibí-los na seção Detail. Remova o campo de dados referente a 

coluna Lote, na seção Detail, e o objeto texto da seção GroupHeader1. Reorganize a 

posição das colunas no relatório. 

8. Gere o relatório e verifique as novas configurações 

 

Estatísticas 
O relatório do Elipse E3 permite executar funções matemáticas dos dados históricos, como 

soma, média, valores mínimos e máximos, desvio padrão, etc. Neste exemplo, exibiremos a 

soma das colunas Campo01 a Campo03 a cada novo lote. Para isto, siga estes procedimentos: 

1. Insira um objeto texto na seção GroupFooter1, com a com a propriedade Caption 

configurada como SOMA. Alinhe este objeto com a coluna de E3TimeStamp da seção 

Detail. 

2. Insira três objetos campos de dados na seção GroupFooter1. Alinhe os objetos com as 

três colunas (Campo01, 02 e 03) inseridas na seção Detail 



3. No primeiro campo de dados, configure a propriedade DataField como “Campo01”; no 

segundo campo de dados, configure esta propriedade como “Campo02”; e no terceiro 

campo de dados, configure esta propriedade como “Campo03” 

 

4. No primeiro campo de dados, configure a propriedade SummaryGroup com o nome da 

seção “GroupHeader1”. Na propriedade SummaryFunc, escolha a opção 0-ddsFSum. 

Modifique a propriedade SummaryRunning para 1-ddSRGroup e a propriedade 

SummaryType para 3-ddSMSubTotal. Repita esta configuração para os demais campos 

de dados. 

5. Gere o relatório e verifique as novas configurações 

Scripts 
Intercalando a cor de fundo das linhas de um relatório 
Para intercalar as cores das linhas, é preciso modificar a cor de fundo dos objetos campo de 

dados inseridos na seção Detail a cada nova linha impressa. Para isto, siga estes 

procedimentos: 

1. Modifique a propriedade BackStyle dos quatro objetos campo de dados da seção 

Detail para 1- ddBKNormal. Desta forma, poderemos alterar a cor de fundo dos 

objetos, e com isto serão todas alteradas as linhas de dados. 

2. Acesse os scripts do relatório clicando no botão Editor de Scripts  

3. Selecione a seção Detail e no evento onFormat insira o script abaixo: 

 



O editor de scripts do relatório não possui o recurso AppBrowser, por isto o script 

deverá ser completamente digitado. Abaixo, analisaremos as linhas do script: 

1. Na primeira linha, será informada a criação das variáveis locais Branco e Cor através 

do comando Dim. Para a variável Branco, passamos a cor branca e para Cor, passamos 

a cor presente no primeiro campo de dados (Field1) 

Dim Branco, Cor 

Branco = vbWhite 

Cor = CDbl(Report.Sections("Detail").Controls("Field1").BackColor) 

2. Teste a cor inicial dos campos; se for branco, passe a cor cinza para todos os campos 

de dados através do comando FOR; se não, passe então a cor branco e finalize o script. 

if Cor = Branco then 

  'Cinza 

  for i=1 to 4 

    Report.Sections("Detail").Controls("Field"&i).BackColor=RGB(200,200,200) 

  next 

else 

  'Branco 

  for i=1 to 4 

 Report.Sections("Detail").Controls("Field"&i).BackColor=vbWhite 

  next 

end if 

 

NOTA: Assegure-se de que os quatro campos de dados sejam chamados de Field1 a Field4 
 

3. Gere o relatório e verifique as novas configurações 



 

Relatórios dinâmicos 
É possível selecionar dinamicamente os campos a serem impressos em um Relatório. Como 

não é possível adicionar ou deletar campos do Relatório em run time, a alternativa é preparar 

o Relatório para todos os campos possíveis e, via scripts, configurar a visibilidade (propriedade 

Visible), textos (propriedade Caption), e colunas a serem ser exibidas nos objetos campos de 

dados (propriedade DataField). O script deve ser inserido no evento OnReportStart do 

Relatório. 

Tela 
Primeiramente, é necessário configurar a tela para selecionar os campos a serem impressos. 

Esta escolha é feita em run time. 

1. Insira um objeto E3Browser na tela. Configure a consulta para que acesse os campos 

E3TimeStamp, Campo01, Campo02 e Campo03 da tabela tab_relatorio 



 

2. Insira três objetos caixa de seleção ao lado do objeto E3Browser. Modifique o nome 

dos objetos para CB_Campo01, CB_Campo02 e CB_Campo03. 

3. Na propriedade Caption de cada caixa de seleção, escreva o texto correspondente a 

uma das colunas da tabela tab_relatorio, Campo01, Campo02 e Campo03 

4. Acesse os scripts do objeto CB_Campo01 e no evento Change, insira o script a seguir 

para determinar a visibilidade da coluna Campo01 no objeto E3Browser 
 

‘acessa o objeto E3Browser 

Screen.Item("E3Browser1").Fields.Item("Campo01").Visible = Value 

 

5. Repita o script para as demais caixas de seleção, modificando o nome do campo. 
6. Modifique a propriedade Value de cada caixa de seleção para True; desta forma, os 

objetos estarão marcados no início da aplicação.  
7. Execute a aplicação e teste as configurações feitas 



 

 

Relatório 
As seguintes onfigurações devem ser feitas no objeto Relatório: 

Seções 
1. Na seção GroupHeader1, selecione os objetos textos Campo01 a Campo03 e remova 

os textos inseridos na propriedade Caption, deixando os objetos vazios. 

 

2. Nomeie estes objetos textos como Label2 a Label4, para facilitar o script posterior. 

3.  Na seção Detail, selecione os campos de dados associados às colunas Campo01 a 

Campo03 e deixe a propriedade DataField em branco. Deixe em branco também as 

propriedades Text dos objetos. 



 

4. Os nomes destes objetos campos de dados devem ser Field2 a Field4, para facilitar o 

script posterior. 

5. Na seção GroupFooter1, também selecione os campos de dados que exibem os nomes 

Campos01 a Campo03 e modifique a propriedade Visible para False 

6. Os nomes destes objetos (campos de dados) devem ser Field20 a Field40, para facilitar 

o script posterior. 

Scripts 
1. Acesse o evento OnReportStart da seção ActiveReports Document e inserida o script 

abaixo: 



 

A análise das linhas do script é a seguinte:  

1. Na primeira linha, é informada a criação das variáveis locais através do comando Dim. 

São atribuídos valores iniciais para as variáveis counter e counter2: 

dim counter, counter2, i, detail, g_header, g_footer, screen, cb1, cb2, cb3 

counter = 2 

counter2 = 20 

2. O acesso às respectivas seções é passado para as variáveis detail, g_header e g_footer  

set detail = Report.Sections("Detail") 

set g_header = Report.Sections("GroupHeader1") 

set g_footer = Report.Sections("GroupFooter1") 

3. O acesso aos três objetos caixa de seleção são passados para as variáveis db1 a  

set screen = Application.GetFrame().Screen 



set cb1 = Screen.Item("CB_Campo01") 

set cb2 = Screen.Item("CB_Campo02") 

set cb3 = Screen.Item("CB_Campo03") 

4. Verifique se a primeira caixa de seleção está habilitada. Caso esteja, configure os 

campos de dados das seções Detail e GroupFooter1 e os objetos textos para que 

exibam os dados de Campo01; adicionalmente, torne visível o objeto campo de dados 

da seção Detail.  

if cb1.value then 

detail.Controls("Field"&CStr(counter)).DataField="Campo01" 

g_header.Controls("Label"&CStr(counter)).Caption="CAMPO 01" 

g_footer.Controls("Field"&CStr(counter2+i)).Visible=true 

g_footer.Controls("Field"&CStr(counter2+i)).DataField="Campo01" 

 
5. Incremente as variáveis counter e counter2 para que estes objetos não sejam 

configurados novamente. 
 

counter=counter + 1 

counter2=counter2 + 10 

end if 

6. Repita o script para as próximas caixas de seleção. 

if cb2.value then 

detail.Controls("Field" & CStr(counter)).DataField = "Campo02" 

g_header.Controls("Label" & CStr(counter)).Caption = "CAMPO 02" 

g_footer.Controls("Field" & CStr(counter2)).Visible = true 

g_footer.Controls("Field" & CStr(counter2)).DataField = "Campo02" 

counter = counter + 1 

counter2 = counter2 + 10 

end if 

 

if cb3.value then 

detail.Controls("Field" & CStr(counter)).DataField = "Campo03" 

g_header.Controls("Label" & CStr(counter)).Caption = "CAMPO 03" 

g_footer.Controls("Field" & CStr(counter2)).Visible = true 

g_footer.Controls("Field" & CStr(counter2)).DataField = "Campo03" 

end if 

NOTA: Observe que no teste da caixa de seleção cb3 não foi necessário inserir um novo 

incremento das variáveis counter e counter2. 

 

7. Execute a aplicação, clique no botão para imprimir o relatório e verifique as novas 

configurações. 



 

 

Configuração da Impressora 
Para imprimir um relatório no Elipse E3, é preciso configurar uma impressora. Isto pode ser 

feito de dois modos diferentes: 

 Via scripts, o que exigirá uma nova configuração a cada impressão; ou 

 Via E3Admin, o que permitirá a configuração de uma impressora padrão, que será 

acionada automaticamente a cada impressão. 

Scripts 
1. Insira o método SetupDialog do objeto Printer no topo do evento OnReportStart da 

seção ActiveReports Document 



 

2. Ao rodar a aplicação e gerar o relatório, será aberta uma janela para configuração da 

impressora 

 

E3Admin 
1. Clique com o botão direito no E3Admin, e selecione a opção impressora 

 

2. Será aberta uma janela de seleção para uma impressora padrão. Para isto, selecione a 

impressora e pressione o botão Padrão. Para configurar a impressora selecionada, 

clique em Configurar 



 

 

 

 

 


