
 

 Descrição do Treinamento  

O Treinamento COMOS Administração de Report Templates é destinado a usuários experientes e futuros 
administradores do COMOS e cobre as habilidades básicas para criar e modificar documentos como relatórios, 
listas e folha de dados, fluxogramas e entre outros. Neste treinamento, o participante irá trabalhar com consultas 
(queries) e com documentos externos. 
Com a ajuda de tutoriais integrados ao final de cada módulo, o participante será treinado passo a passo na 
ferramenta. 
Pré-Requisito: Treinamento COMOS Administração Base Objects 
Duração: 2 dias 
Conteúdo: Estrutura para templates de documentos 

 Design das pastas na estrutura de documentos e regras de nomenclatura para 
modelo de documentos no base project 

 Criação de objetos (pastas, grupo de documentos) para documentos customizados 
(tab “Documents”) 

 Trabalhando com a ferramenta de administrador “Syncronize project folder” 

Consultas (Queries) 

 Criação de um projeto de engenharia e uma estrutura na tab Units 

 Configuração e manuseio de queries para objetos na engenharia 

 Agrupamento de listas 

Listas com layout automático 

 Design do modelo de documento do tipo “Evaluation” 

 Princípio para modelo de documentos com queries 

 Criação e configuração de listas com layout automático 

 Testando listas em um projeto de engenharia 

Listas com layout manual 
 Criação e configuraçao de listas com layout manual 

 Criando e inserindo cabeçalhos no relatório 

 Configurando uma lista agrupada 
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Folha de Dados – página única 

 Criação de um modelo de documento de uma folha de dados página única 

 Configuração e design de uma folha de dados 

 Criação dos campos de índice de revisão  

 Atribuindo o template de docuemento a um base object (Cdevice)  

Folha de Dados – Multi-página 

 Criação de um modelo de documento para uma folha de dados multi-página com 
uma lista 

 Design de uma folha de dados multi-página 

 Configurando parâmetros de texto 

 Inserindo e configurando atributos com range   

Folha de dados dinâmica 

 Criação de um modelo de documento com dados dinâmicos usando subreports 

 Configuração e design de um subreports 

 Exemplos de scripts para chamar os subreports 

 Trabalhando com a ferramenta de administrador “Bulk processing for report 
templates” 

Documentos interativos 
 Documentos interativos: características e design 

 Criando e usando subreports 

 Criação de um modelo de documento interativo: P&ID 
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