
Manual Book 

“Tools Report Konsol” 

 

 

Report Konsolidasi merupakan tools reporting dinamis yang mampu membuat report menggunakan lebih            

dari satu database secara langsung. 

 

Report Konsolidasi terdiri 2 bagian, yaitu: 

1. Server, yang terdiri dari: 

a. MultiDBServer.exe 

b. MultiDBServer.ini 

c. DBLocation.ini 

d. Midas.dll 

e. Fbclient.dll 

f. dbxfb.dll 

2. Client, yang terdiri dari: 

a. Client.exe 

b. Client.ini 

c. Midas.dll 

d. Optional: text file berisi sql 

e. Optional: FastReport file (fr3) 

Setting 

1. Jika PC server dan PC client terpisah, copy semua file Server ke PC server dan semua file Client                  

ke PC client. Jika PC server sama dengan client, copy semua file yang diperlukan ke PC tersebut 

2. Cek file DBLocation.ini, kemudian edit setting sesuai kebutuhan 

[Main] 

DBSettingFile = MultiDBServer.ini 



 

#Penjelasan 

a. Main → Default 

b. DBSettingFile → berisi nama file tempat setting Database berada. Defaultnya terisi           

dengan MultiDBServer.ini 

 

3. Cek file MultiDBServer.ini, kemudian edit setting sesuai kebutuhan 

[Main] 

Count=2 

 

[1] 

Caption=Database1 

Database=localhost/3051:D:\Sample.FDB 

Username=v1c09 

Password=integrity 

Port=3051 

 

[2] 

Caption=Databse2 

Database=localhost/3051:D:\AnotherSample.FDB 

Username=v1c09 

Password=integrity 

Port=3051 

 

#Penjelasan 

a. Main → default 

b. Count = 2 → jumlah database yang akan di-mapping 

c. Setiap nomor database yang di-mapping diberi nomor [1], [2], dan seterusnya,           

disesuaikan dengan jumlah yang dicantumkan pada Count 

d. Caption → berisi caption yang akan dimunculkan pada report, dapat digunakan sebagai            

pembeda antara database yang satu dengan database yang lain 

e. Database → path database yang akan dibuka. Localhost dapat diganti dengan IP tempat             

database disimpan 

f. Username → username default milik database 



g. Password → password default milik database 

h. Port → port default Firebird 

 

4. Cek file Client.ini, kemudian edit setting sesuai kebutuhan 

[Main] 

Count = 3 

Server = localhost 

Port = 211 

 

[1] 

Caption = Sales per cabang 

SQL = %ReportSales.txt 

Dataset = 1,2 

Column = 0,1,2,3 

SortBy = CABANG 

Total = 0,2 

IsHorizontal = 1 

ReportFile = Salesman.fr3 

 

[2] 

Caption = Quantity Per Warehouse 

SQL = select ih.ITEMNO, ih.TXTYPE, w.NAME, ih.QUANTITY, ih.COST from ITEMHIST ih           

join WAREHS w on w.WAREHOUSEID=ih.WAREHOUSEID where ih.txdate between        

'$FROM' and '$TO' 

Dataset = 1,2 

Column = 0,1,2,3,4 

 

Level2 = 1 

LayerRowCount = 1 

LayerRow1 = TXTYPE 

LayerColCount= 1 

LayerCol1 = NAME 

CellCount = 2 

Cell1 = QUANTITY 

Cell1Caption = Qty 



Cell1Aggregate = SUM 

Cell2 = COST 

Cell2Caption = Cost 

ReportFile = Warehouse.fr3 

 

[3] 

Caption = PrintCurrency 

SQL = %Print.txt 

Dataset = 1 

Column = 0,1,2 

ShowTotalOnly = 0 

ReportFile = Currency.fr3 

 

[Last] 

From = 01/01/2014 

To = 12/31/2017 

 

#Penjelasan 

a. Main → default 

b. Count → Jumlah report yang akan ditampilkan 

c. Server → isi localhost jika Server dan Client ada di PC yang sama. Isi dengan IP server                 

jika Server dan Client ada di PC yang berbeda 

d. Port → port TCP (transfer data) default-nya 211 

e. Setiap nomor query yang di-mapping diberi nomor [1], [2], dan seterusnya, disesuaikan            

dengan jumlah yang dicantumkan pada Count 

f. Caption → diisi dengan nama report yang akan ditampilkan dalam menu dan header             

report 

g. SQL → diisi dengan query SQL yang digunakan oleh report. Dalam penulisan query             

SQL tidak boleh ada enter. 

i. Jika query SQL terlalu panjang maka dapat dipindahkan ke file lain, kemudian            

parameter SQL dapat diisi dengan %FILENAME 

ii. FILENAME adalah text file yang berisi SQL yang terletak di folder yang sama             

dengan Client.exe 



h. Dataset → diisi dengan database mana saja yang akan dicaba oleh report ini. List              

database ada pada file MultiDBserver.ini 

i. Jika hanya ingin menggunakan database nomor 2, maka isi dataset dengan 2 saja 

ii. Jika ingin menggunakan database nomor 1 dan 2, maka isi dataset dengan 1,2             

(gunakan pemisah koma) 

i. Column → diisi dengan field nomor berapa saja yang akan ditampilkan dalam report. 

i. Field yang dimaksud adalah kolom yang ada pada tabel di database 

ii. Index dimulai dari angka 0 

iii. Contoh: 0,2 artinya report hanya menampilkan field index pertama dan ketiga 

j. Total → diisi dengan field nomor berapa saja yang akan dijumlahkan 

i. Index dimulai dari angka 0 

ii. Hanya report horizontal yang bisa ditotalkan 

iii. Contoh: 0,2 artinya report hanya akan menjumlahkan field index ketiga (index           

pertama selalu menjadi key, didefinisikan tapi tidak dijumlahkan) 

k. IsHorizontal → diisi dengan 0 atau 1 

i. 0 = Report vertikal ke bawah. Data antar database akan dimunculkan ke bawah.             

Tidak ada fitur total. 

ii. 1 = Report horizontal ke kanan. Data antar database akan dimunculkan ke kanan             

dan akan ditotalkan (tergantung setting). 

iii. Field pertama akan selalu menjadi primary key untuk penggabungan data 

l. ShowTotalOnly → diisi dengan 0 atau 1. Setting ini hanya berlaku untuk yang Level2 =               

0 

i. 0 = Semua field yang di SQL akan ditampilkan, termasuk field Total 

ii. 1 = Hanya field total yang akan ditampilkan 

m. SortBy → diisi dengan nama field yang akan diurutkan. Bila ada lebih dari 1 field,               

pisahkan dengan ; (titik koma) 

n. Level2 → diisi dengan 0 atau 1 

i. 0 = tidak ada proses aggregate 

ii. 1 = akan diproses lebih lanjut untuk mendapatkan cube aggregate 

o. Fungsi Level2 adalah untuk mengolah kembali informasi yang sudah ada (ditampilkan           

dalam bentuk data) sehingga dapat menampilkan informasi yang baru. Berikut di bawah            

ini adalah fungsi-fungsi tambahan yang dapat digunakan jika Level2 diaktifkan: 



i. LayerRowCount → diisi dengan jumlah field yang akan dijadikan key.          

Field-field ini akan muncul di sebelah kiri tabel (row) 

ii. LayerRowX → diisi dengan nama field yang akan dijadikan key.  

1. Ganti X dengan nomor 1 sampai dengan yang disebutkan pada          

LayerRowCount 

2. Nama field harus sesuai dengan yang ada di database 

iii. LayerColCount → diisi dengan jumlah kolom yang akan dijadikan key. Field           

ini kan muncul di sisi atas tabel (column) 

iv. LayerColX → diisi dengan nama field yang akan dijadikan Column Key. 

1. Ganti X dengan nomor 1 sampai dengan yang disebutkan pada          

LayerColCount 

2. Nama field harus sesuai dengan yang ada di database 

v. CellCount → diisi dengan jumlah Cell yang akan ditampilkan 

vi. CellX → diisi dengan nama field yang akan ditampilkan di cell X 

vii. CellXCaption → diisi dengan nama kolom yang akan ditampilkan 

viii. CellXAggregate → diisi dengan AVG, SUM, COUNT. Default = ‘ ’. Kalau            

kosong, maka akan dianggap SUM 

p. ReportFile → berisi nama file report .Fr3 yang digunakan untuk menampilkan desain            

report 

q. [Last] → default 

r. From → tanggal From default yang ingin ditampilkan pada tool 

s. To → tanggal To default yang ingin ditampilkan pada tool 

t. Parameter yang bisa digunakan dalam query SQL: 

i. FROM : diambil dari tanggal From di Form. 

ii. TO : diambil dari tanggal To di Form. 

iii. THISMONTHTO : Sama dengan TO 

iv. THISMONTHFROM : Tanggal awal bulan dari 'To' 

v. LASTMONTHTO : Tanggal akhir bulan lalu 

vi. LASTMONTHFROM : Tanggal awal bulan lalu 

vii. THISYEARFROM : Tanggal awal bulan ini 

viii. LASTYEARFROM : Tanggal awal tahun lalu 

ix. LASTYEARTHISMONTHFROM : Tanggal awal bulan ini tahun lalu 

x. LASTYEARTHISMONTHTO : Tanggal 'TO' bulan ini tahun lalu 



xi. TWOLASTMONTHTO : Tanggal akhir 2 bulan yang lalu. 

xii. TWOLASTMONTHFROM : Tanggal awal 2 bulan yang lalu. 

xiii. THREELASTMONTHTO : Tanggal akhir 3 bulan yang lalu 

xiv. THREELASTMONTHFROM : Tanggal awal 3 bulan yang lalu 

xv. THISYEARTO : Tanggal akhir tahun ini 

u. Note 

i. Semua parameter harus dimulai dengan tanda $ 

ii. Semua tanggal harus dibungkus dengan tanda ‘ ’ (kutip tunggal) 

Cara Penggunaan 

1. Jalankan MultiDBServer.exe 

 

 

 

2. Jalankan Client.exe 

3. Untuk membuka report, klik salah satu menu yang ada pada header sebelah kiri. Bisa lakukan 

filter tanggal dengan memilih tanggal From dan tanggal To pada header 

 



 

 

4. Menu Export dapat digunakan untuk mengekspor data yang ditampilkan ke dalam format Excel. 

Caranya klik Export, kemudian lengkapi detail penyimpanan file hasil ekspor. Format file yang 

akan disimpan harus berupa .xls dan dituliskan secara manual. 

 



 

 

Klik Save, maka akan terbentuk satu file Excel pada direktori/folder yang telah dipilih tadi. 

5. Menu Report digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk Report (Preview) 

 



 

 

6. Menu Design digunakan untuk menyesuaikan desain report yang ingin ditampilkan. Jika diklik            

akan menampilkan halaman aplikasi FastReport. 




