
Descrição do Treinamento

O Treinamento COMOS Administração - Ferramentas do banco de dados é destinado a administradores do
COMOS e cobre as habilidades básicas para criar e administrar atributos e tabs utilizando as ferramentas no
banco de dados.
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: 1 dia

Conteúdo: Ferramenta para atributos: criação e buca
 Acessando a ferramenta de atributos e suas tabs

 Carregando dados do COMOS para o arquivo em Excel “Attributes & Tabs”

 Criação de um atributo usando a interface gráfica do usuário (graphical user

interface- GUI) do COMOS no modo de criação rápida (“quick creation mode”)

 Garantir que a tabela do arquivo em Excel seja atualizada em segundo plano

 Pesquisa de atributos usando uma query de ferramenta para atributos predefinida

Ferramenta de atributos: Tabs e importação em lote
 Criação de um único atributo diretamente abaixo da pasta “attributes collection”

 Criação uma única tab pelo modo de criação rápida - “quick creation mode”

 Inserir um atributo na tab pelo modo de criação rápida - “quick creation mode”

 Criação de novos atributos e tabs pela importação de um arquivo em Excel.

 Inserir atributos em uma tab por importação de um arquivo em Excel

Treinamento COMOS Administração -
Ferramentas do banco de dados (iDB)



Processamento de base objects e ícones
 Selecionar e adicionar objetos desejados (alvo)

 Selecionar e definir os objetos desejados (origem), que devem ser adicionados

 Adicionar os objetos origem aos objetos alvo

 Usar uma query de ícones para buscar um objeto customizado com um ícone existente

 Criar um ícone customizado (como cópia modificada)

 Criar um base object de ícone para um ícone customizado

Gerenciamento de scripts e codificação
 Pesquisa e edição de scripts utilizando o plugin “scritp processing”

 Introdução sobre o uso do “hardcoding object”
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