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1 - Conceitos Básicos 
Neste tópico será abordado os seguintes conceitos básico: 

● FlexVision 
● Cubos, Dimensões, Níveis, Hierarquias e Métricas; 
● Filtros; 
● Consultas; 
● Expressões Lógicas; 
● Membros; 
● Operadores. 

 

1.1 - Flexvision 
O FlexVision é uma ferramenta OLAP (On-line Analytical Processing) que opera sobre bancos de dados               
relacionais com características que permitem a elaboração de Consultas com grande flexibilidade e             
facilidade de customização. 
As aplicações LOGUS estão fortemente integradas entre si (Security, Execução Orçamentária, Execução            
Financeira, Planejamento, etc.) de forma a garantir a segurança no acesso aos dados. Neste sentido, uma                
consulta FlexVision compartilhada com diferentes Usuários de diferentes Perfis irá produzir resultados            
compatíveis com a Visibilidade que cada Usuário tenha sobre os dados. 
 

1.2 - Cubos, Dimensões, Níveis, Hierarquias e Métricas 
Cubos são conjuntos de registros valorados e qualificados por membros dispostos em níveis hierarquizados              
em dimensões que detalham um FATO. 

 
Imaginemos que no desenho acima o Cubo represente os Empenhos Realizados. Estes Fatos (Empenhos              
Realizados) estão classificados por três Dimensões que qualificam a despesa empenhada quanto ao tempo              
(ano em que o empenho foi feito), distribuição geográfica (unidade da federação atendida pelo empenho) e                
função de governo. Cada célula deste Cubo contém um valor associado correspondente a cada uma destas                
Dimensões. 
Podemos ainda dizer que as Unidades da Federação podem ser enquadradas em Regiões, estabelecendo              
desta forma uma Hierarquia nesta Dimensão. Neste contexto, a Região e Unidade da Federação são               
Níveis da Dimensão “Distribuição Geográfica”. O ano faz parte de uma Dimensão com um único Nível                
apenas. Cada célula do Cubo tem um ou mais valores associados representando suas Métricas. Neste               
caso apresentado o “valor empenhado” é a Métrica utilizada neste Cubo. Ex.: O total de empenhos em                 
2001 no estado de Minas Gerais para a Educação foi de 16 milhões. 
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1.3 - Filtros 
Filtros são expressões lógicas definidas sobre um determinado conjunto de dados. Se aplicados sobre um               
Cubo servem para restringir o universo de dados que será utilizado pela Consulta e, se aplicados sobre                 
uma linha ou uma coluna servem para detalhar ou agrupar um subconjunto do universo de dados.  

 
Na ilustração acima as células destacadas representam o subconjunto de registros que foi definido pela               
restrição dos Filtros  (Função = ‘Educação’)  e  (Ano = 2001). 
 

1.4 - Consultas 
Consultas são visualizações dos registros de um Cubo tendo seus valores aglutinados de forma a               
favorecer uma determinada análise. A definição de uma Consulta permite a seleção dos Níveis que serão                
visualizados nas linhas ou colunas bem como as Métricas que serão apresentadas. 
O exemplo abaixo ilustra o resultado de uma Consulta na qual o Nível “Unidade Gestora” foi selecionado                 
para ser apresentado nas linhas da matriz enquanto as Métricas “Despesa Empenhada” e “Despesa              
Liquidada” serão apresentadas nas colunas. 
 

Despesas Empenhadas por Unidade Gestora 
Unidade Gestora Despesas 

Empenhadas 
Despesas 

Liquidadas 
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2.100,00 2.100,00 
020100 - TRIBUNAL DE CONTAS 166.223,00 88.001,00 
030100 - TRIBUNAL DE JUSTICA 11.100,00 3.100,00 
040100 - SECRETARIA DE EST.DE INTEGRACAO 
GOVERNAMENTAL 

170.000,00 100.084,04 

043400 - AG.REG.SV.PUB.CONC.TRANSP.AQUAV.FER.MET.E 
ROD 

10.000,00 6.100,00 

043500 - AG.REG. DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO  1.000,00 500,00 
044100 - FUND. DEPART. ESTR. DE ROD. EST.  5.000,00 4.000,00 
045200 - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO  500,00 500,00 
053100 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS  2.150,00 1.100,00 
070100 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 451.997,43 248.298,69 
090100 - PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 73.500,00 68.750,00 
096100 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL  7.500,00 5.000,00 
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO 100,00 100,00 
120100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 
GESTAO 

5.198.184,27 5.101.731,21 

123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO  10,00 10,00 
123401 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA 100.000,00 10.000,00 
123402 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - TCE 100.000,00 10.000,00 
123403 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - TJUSTICA 100.000,00 10.000,00 
123404 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - EXECUTIVO 100,00 10,00 
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123410 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA - MP 100.000,00 10.000,00 
124100 - FUND CENTRO EST ESTAT PESQ E FORM SERVID PUB 20.000,00 4.051,00 
130100 - SEC. ESTADO DE AGRICULTURA E PECUARIA 317.145,00 256.965,10 
135300 - EMPR.ASSIST.TEC.EXT.RURAL DO ESTADO 46.410,00 25.470,69 
150100 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 260.100,00 4.360,00 
160100 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL 5.028,00 4.899,10 
166100 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 16.005,00 1.227,00 
170100 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER 91.000,00 3.810,00 
180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 295.933,30 120.210,36 
200100 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 2.045.851,82 537.363,63 
203100 - LOTERIA DO ESTADO 541.000,00 407.000,00 
223200 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  1.000,00 1.000,00 
246300 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS 2.100,00 1.000,00 
261100 - SSP - POLICIA MILITAR DO ESTADO  40.000,00 30.000,00 
263100 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO  4.200,00 3.700,00 
266500 - FUNDO DA POLICIA MILITAR  25,00 0,00 

 

1.5 - Expressões Lógicas 
Expressões lógicas são regras utilizadas para restringir os registros que serão utilizados em um              
determinado processamento, seja no cálculo de Métricas ou na execução de uma Consulta. As expressões               
lógicas podem ser armazenadas na forma de Filtros de Cubo para permitir sua reutilização em diversas                
situações. Podem ainda ser diretamente utilizadas na definição de Métricas do Cubo ou na criação de                
Consultas. Nesta seção aprofundaremos um pouco na sintaxe das expressões lógicas. 
Expressões Lógicas podem assumir dois valores: verdadeiro ou falso. 
Exemplo: [Unidade Gestora].[código] = 150100. Esta expressão será verdadeira ou falsa conforme seja o              
conteúdo do registro que esteja sendo analisado. Se o registro estiver associado à Unidade Gestora 150100                
- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, a expressão terá um valor verdadeiro, caso contrário              
resultará num valor falso. Vincular tal expressão a uma Métrica significa considerar no seu cálculo somente                
os registros para os quais a expressão é verdadeira. Vincular uma expressão lógica a uma Consulta                
consiste em restringir os registros que serão utilizados para compor o resultado da Consulta. 
 

 

É importante enfatizar que as expressões lógicas no FlexVision serão sempre avaliadas no 
contexto de cada registro recuperado do Cubo, para o qual a expressão resultará sempre 
num valor Verdadeiro ou Falso. 
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1.6 - Membros 
Cada registro armazenado na “tabela fato” de um Cubo é qualificado por diversos classificadores              
denominados Membros. Essa designação se dá ao fato desses classificadores pertencerem aos Níveis das              
Dimensões. Cada Nível, por sua vez, é qualificado por uma ou mais Propriedades, que são as                
características pertinentes a cada integrante do Nível.  
 

 
Tomando por exemplo o Nível Unidade Gestora, dizemos que ele é qualificado por duas Propriedades:               
Código e Título, já que toda Unidade Gestora tem um código e um título associado (150100 - SECRETARIA                  
DE ESTADO DE CULTURA, 200100 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA , etc). 
Quando numa expressão queremos fazer referência a um Membro associado a um registro, simplesmente              
identificamos o Nível ao qual o Membro pertence entre colchetes [Membro]. Por exemplo, [Unidade              
Gestora] representa o membro que ocupa o nível Unidade Gestora para um registro em questão. Quando                
queremos fazer referência alguma Propriedade de um membro, utilizamos a sintaxe [Nível].[Propriedade].            
Para representar o código de uma Unidade Gestora, utilizamos [Unidade Gestora].[Código]. Outro            
exemplo: o título de uma função: [Função].[Título], e assim por diante. 
A tabela abaixo apresenta o resultado da referência aos membros [Unidade Gestora].[Código] e             
[Função].[Título] sobre um conjunto de registros: 
 

Unidade Gestora Função Valor  [Unidade Gestora].[Código] [Função].[Título] 
150100 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 12 – Educação 1000  150100 Educação 
166100 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE 
BOMBEIROS 10 – Saúde 2000  166100 Saúde 

170100 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E 
LAZER 10 – Saúde 3000  170100 Saúde 

180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 12 – Educação 5000  180100 Educação 
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1.7 - Operadores 
Operadores são símbolos que representam o tipo de relação a ser avaliada entre os valores dos                
Operandos. Produzem sempre um resultado Verdadeiro ou Falso.  
Assim, ao descrever a expressão abaixo podemos dizer: 

a = b 
Expressão composta de um Operador binário (porque tem dois Operandos) de Comparação de Igual, que               
deve comparar o conteúdo do primeiro Operando com o conteúdo do segundo Operando. Deverá produzir               
um resultado lógico Verdadeiro, se os dois conteúdos forem iguais, ou Falso se os conteúdos forem                
diferentes. 
A seguir a relação de Operadores do FlexVision: 

‘=’ igual 
‘>’ maior que 
‘<’ menor que 
>= maior ou igual 
<= menor ou igual 
<> diferente de 
começa com ’’ começa com ‘texto’ 
termina com ’’ termina com ‘texto’ 
contém ’’ contém ‘texto’ 
é nulo é um elemento null 
pertence() pertence à lista (v1,v2,v3,vn) 
e operador lógico E 
ou operador lógico ou 
não operador lógico de negação 
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1.7.1 - Operadores de comparação 
Operadores de comparação são operadores que atuam sobre expressões de mesmo tipo, retornando             
verdadeiro ou falso conforme alguma análise realizada sobre os operandos. São eles: 
 

Igual (=) 

Sintaxe: 
<Nível>.<Propriedade> = <valor> 

Significado: 
Retorna Verdadeiro se a propriedade de um nível para o registro que está sendo analisado for igual                 
ao valor. 

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 13 - Cultura 260.100,00 4.360,00 
16000 - SEC.DE ESTADO DA DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 6.028,00 4.909,10 
16610 - FUND.ESP.DO CORPO DE BOMBEIROS. 06 - Segurança Pública 16.005,00 1.227,00 
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 23 - Comércio e Serviços 90.000,00 2.810,00 

27 - Desporto e Lazer 1.000,00 1.000,00 
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 12 - Educação 295.930,00 120.207,25 

15 - Urbanismo 3,30 3,11 
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 04 - Administração 2.045.851,82 537.363,63 

 
Exemplo: 

[Órgão].[Código] = 16000 
A tabela abaixo mostra o resultado da avaliação da expressão sobre um conjunto de registros: 
 

Órgão Função Valor  Avaliação 
16000 - SEC.DE ESTADO DA DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 1000  verdadeiro 
16610 - FUND.ESP.DO CORPO DE BOMBEIROS. 23 - Comércio e Serviços 2000  falso 
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 27 - Desporto e Lazer 3000  falso 
180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 12 - Educação 5000  falso 

 

Menor (<) 

Sintaxe: 
<Nível>.<Propriedade> < <valor> 

Significado: 
Retorna verdadeiro se e somente se a propriedade de um nível para o registro que está sendo                 
analisado for menor que o valor. 

Exemplo: 
[Função].[Código] < 12 

A tabela abaixo mostra o resultado da avaliação da expressão sobre um conjunto de registros: 
 

Órgão Função Valor  Avaliação 
16000 - SEC.DE ESTADO DA DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 1000  verdadeiro 
16610 - FUND.ESP.DO CORPO DE BOMBEIROS. 23 - Comércio e Serviços 2000  falso 
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 27 - Desporto e Lazer 3000  falso 
180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 12 - Educação 5000  falso 
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Maior (>) 

Sintaxe: 
<Nível>.<Propriedade> > <valor> 

Significado: 
Retorna verdadeiro se e somente se a propriedade de um nível para o registro que está sendo                 
analisado for maior que o valor da literal. 

Exemplo: 
[Função].[Código] > 10 

A tabela abaixo mostra o resultado da avaliação da expressão sobre um conjunto de registros: 
 

Órgão Função Valor  Avaliação 
16000 - SEC.DE ESTADO DA DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 1000  falso 
16610 - FUND.ESP.DO CORPO DE BOMBEIROS. 23 - Comércio e Serviços 2000  verdadeiro 
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 27 - Desporto e Lazer 3000  verdadeiro 
180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 12 - Educação 5000  verdadeiro 

 

Menor ou igual (<=) 

Sintaxe: 
<Nível>.<Propriedade> <= <valor> 
Significado: 

Retorna verdadeiro se a propriedade de um nível para o registro que está sendo analisado for                
menor ou igual ao valor. 

Exemplo: 
[Função].[Código] <= 12 

A tabela abaixo mostra o resultado da avaliação da expressão sobre um conjunto de registros: 
 

Órgão Função Valor  Avaliação 
16000 - SEC.DE ESTADO DA DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 1000  verdadeiro 
16610 - FUND.ESP.DO CORPO DE BOMBEIROS. 23 - Comércio e Serviços 2000  falso 
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 27 - Desporto e Lazer 3000  falso 
180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 12 - Educação 5000  verdadeiro 

 

Maior ou igual (>=) 

Sintaxe: 
<Nível>.<Propriedade> >= <literal> 
Significado: 

Retorna verdadeiro se e somente se a propriedade de um nível para o registro que está sendo                 
analisado for maior ou igual ao valor. 

Exemplo: 
[Função].[Código] >= 11 

A tabela abaixo mostra o resultado da avaliação da expressão sobre um conjunto de registros: 
 

Órgão Função Valor  Avaliação 
16000 - SEC.DE ESTADO DA DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 1000  falso 
16610 - FUND.ESP.DO CORPO DE BOMBEIROS. 23 - Comércio e Serviços 2000  verdadeiro 
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 27 - Desporto e Lazer 3000  verdadeiro 
180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 12 - Educação 5000  verdadeiro 
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Começa com 

Sintaxe: 
<Nível>.<Propriedade> começa com <literal> 

Significado: 
Retorna verdadeiro se a propriedade de um nível para o registro que está sendo analisado tiver                
seus primeiros caracteres coincidindo com uma dada literal. 

Exemplo: 
[Órgão].[Título] começa com ‘FUN’ 

A tabela abaixo mostra o resultado da avaliação da expressão sobre um conjunto de registros: 
 

Órgão Função Valor  Avaliação 
16000 - SEC.DE ESTADO DA DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 1000  falso 
16610 - FUND.ESP.DO CORPO DE BOMBEIROS. 23 - Comércio e Serviços 2000  verdadeiro 
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 27 - Desporto e Lazer 3000  falso 
180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 12 - Educação 5000  falso 

 

Termina com 

Sintaxe: 
<Nível>.<Propriedade> termina com <literal> 

Significado: 
Retorna verdadeiro se a propriedade de um nível para o registro que está sendo analisado tiver                
seus últimos caracteres coincidindo com uma dada literal. 

Exemplo: 
[Órgão].[Título] termina com ‘CAO’ 

A tabela abaixo mostra o resultado da avaliação da expressão sobre um conjunto de registros: 
 

Órgão Função Valor  Avaliação 
16000 - SEC.DE ESTADO DA DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 1000  falso 
16610 - FUND.ESP.DO CORPO DE BOMBEIROS. 23 - Comércio e Serviços 2000  falso 
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 27 - Desporto e Lazer 3000  falso 
180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 12 - Educação 5000  verdadeiro 

 

Contém 

Sintaxe: 
<Nível>.<Propriedade> contém <literal> 

Significado: 
Retorna verdadeiro se a propriedade de um nível para o registro que está sendo analisado tiver, em                 
qualquer posição, caracteres coincidindo com uma dada literal. 

Exemplo: 
[Órgão].[Título] contém ‘DA’ 

A tabela abaixo mostra o resultado da avaliação da expressão sobre um conjunto de registros: 
 

Órgão Função Valor  Avaliação 
16000 - SEC.DE ESTADO DA DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 1000  verdadeiro 
16610 - FUND.ESP.DO CORPO DE BOMBEIROS. 23 - Comércio e Serviços 2000  falso 
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 27 - Desporto e Lazer 3000  falso 
180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 12 - Educação 5000  falso 

 
  

 

© Logus Tecnologia - 2019 - Todos os direitos reservados 12/94 

 



 

                                                                                          

Pertence 

Sintaxe: 
<Nível>.<Propriedade> pertence <lista> 

Significado: 
Retorna verdadeiro se a propriedade do membro de um nível para o registro que está sendo                
analisado coincidir com um dos valores da lista. 

Exemplo: 
[Função].[Código] pertence (12, 27) 

A tabela abaixo mostra o resultado da avaliação da expressão sobre um conjunto de registros: 
 

Órgão Função Valor  Avaliação 
16000 - SEC.DE ESTADO DA DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 1000  falso 
16610 - FUND.ESP.DO CORPO DE BOMBEIROS. 23 - Comércio e Serviços 2000  falso 
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 27 - Desporto e Lazer 3000  verdadeiro 
180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 12 - Educação 5000  verdadeiro 

 

  

 

© Logus Tecnologia - 2019 - Todos os direitos reservados 13/94 

 



 

                                                                                          

1.7.2 - Operadores Lógicos 
Operadores Lógicos são operadores que atuam sobre expressões lógicas permitindo a elaboração de             
expressões lógicas mais complexas. São eles: 
 

E 

Sintaxe: 
<Exp1> E <Exp2> 

Significado: 
Retorna um valor verdadeiro se e somente se ambos os operandos resultarem em valores              
verdadeiros ao serem avaliados. 

Exemplo: 
[Órgão].[Código] = 16610 e [Função].[Código] = 23 

A tabela abaixo mostra o resultado da avaliação da expressão sobre um conjunto de registros: 
 

Órgão Função Valor  Avaliação 
16000 - SEC.DE ESTADO DA DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 1000  falso 
16610 - FUND.ESP.DO CORPO DE BOMBEIROS. 23 - Comércio e Serviços 2000  verdadeiro 
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 27 - Desporto e Lazer 3000  falso 
180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 12 - Educação 5000  falso 

 

OU 

Sintaxe: 
<Exp1> OU <Exp2> 

Significado: 
Determina um valor verdadeiro se e somente se pelo menos um dos seus operandos resultar num                
valor verdadeiro ao ser avaliado. 

Exemplo: 
[Órgão].[Código] = 180100 ou [Função].[Código] = 06 

A tabela abaixo mostra o resultado da avaliação da expressão sobre um conjunto de registros: 
 

Órgão Função Valor  Avaliação 
16000 - SEC.DE ESTADO DA DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 1000  verdadeiro 
16610 - FUND.ESP.DO CORPO DE BOMBEIROS. 23 - Comércio e Serviços 2000  falso 
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 27 - Desporto e Lazer 3000  falso 
180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 12 - Educação 5000  verdadeiro 

 

NÃO 

Sintaxe: 
NÃO <Exp1> 

Significado: 
Determina um valor verdadeiro se e somente se o seu operando resultar num valor falso ao ser                 
avaliado. 

Exemplo: 
NÃO [Função].[Código] = 12 

A tabela abaixo mostra o resultado da avaliação da expressão sobre um conjunto de registros: 
 

Órgão Função Valor  Avaliação 
16000 - SEC.DE ESTADO DA DEFESA CIVIL 06 - Segurança Pública 1000  verdadeiro 
16610 - FUND.ESP.DO CORPO DE BOMBEIROS. 23 - Comércio e Serviços 2000  verdadeiro 
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER. 27 - Desporto e Lazer 3000  verdadeiro 
180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 12 - Educação 5000  falso 
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2 - Padrões da interface do Flexvision 
Os menus estão subdivididos e dispostos de forma a facilitar a navegação entre os Módulos e suas                 
respectivas Funcionalidades. O conjunto de funcionalidades que são disponibilizadas depende do perfil do             
Usuário que está “logado”. 

 
No exemplo acima o usuário está com a funcionalidade Dimensões que pertence ao módulo              
Administração selecionada, observe que quando a funcionalidade está selecionada o sistema deixa            
evidente o local. 
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No exemplo abaixo mostra a tela de listagem das Dimensões. 
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2.1 -  Botões de Comandos 
O FlexVision possui um conjunto padronizado de botões de comandos. 
Funções dos botões da barra de operações Padrão. 
 

Ícone Nome  Função 

 Calendário Exibe o calendário para a escolha da data desejada. 

 Inserir Abre a tela com os campos para a inserção das informações que 
comporão o registro a ser gravado. 

 Alterar Permite a alteração de características de um registro desde que estas 
tenham permissão para tal ação. 

 Visualizar Exibe o registro da linha detalhe selecionada. 

 Copiar Permite a cópia de documentos. 

 Excluir Exclui o registro de forma lógica. 

 Imprimir Encaminha o documento ou relatório para a impressora definida 
previamente ou a ser selecionada. 

 Cancelar Cancela os procedimentos anteriores da função da transação. 

 Confirmar Efetiva a função da transação em foco. 

 Sair Retorna para a página principal da transação. 

 Histórico Histórico de alterações realizadas em uma funcionalidade 

 Limpar Limpar os dados inseridos em uma pesquisa. 

 Executar Executa uma consulta. 
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2.2 - Filtro 
Sempre que o FlexVision exibir uma lista é disponibilizada a opção Filtro. Esta opção permite restringir a                 
apresentação dos dados para valores que atendam a critérios definidos. Para melhor exemplificar vamos              
acessar as Dimensões cadastradas no FlexVision. Clique na Funcionalidade Dimensões. O FlexVision            
irá exibir a tela com todas as Dimensões já cadastradas: 
 

 
 
Ao digitar qualquer valor o sistema irá filtrar as Dimensões que possuem o valor informado. No exemplo                 
abaixo, o usuário preencheu o valor Ano e o sistema aplicou este filtro para cada coluna da listagem até                   
encontrar o valor correspondente. 
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2.3  - Validação de uma Operação 
Sempre que o FlexVision estiver executando uma transação que permite alterações nos dados, serão              
disponibilizadas no canto inferior direito as opções: 

  
Caso o Usuário opte por Salvar, o FlexVision irá armazenar os dados que foram alterados e irá                 
permanecer na transação atual. Esta funcionalidade permite ao Usuário salvar seu trabalho em etapas. 
Caso o Usuário opte por Cancelar, o FlexVision irá encerrar a transação atual ignorando as alterações                
efetuadas até o último comando Salvar, caso tenha sido utilizado.  
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3 - Dimensões 
Dimensões representam aspectos ou pontos de vista diferentes referentes ao fato que será analisado. 

 
3.1 - Incluindo Dimensões 
1. Neste exemplo incluiremos a dimensão ilustrada abaixo, composta por um nível e duas propriedades. 

 
2. Selecione a opção Administração -> Dimensões 
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3. Pressione o botão Inserir. 

 
 
4. No campo Nome informe Conta Contábil. No campo Descrição informe “Estabelece a classificação do               
saldo segundo o Plano de Contas”. 
5. Na aba Níveis, pressione o botão Inserir. 

 
6. Nos campos Nome e Nome abreviado, informe Conta Contábil. 
7. No campo Esquema escolha o esquema SIAFE_AP_2020. 
8. No campo Tabela escolha o campo SPE_CONTA_CONTABIL. 
9. Na tabela Propriedades pressione o botão Inserir. 
10. Informe no nome Código Cliente para o campo Nome. 
11. No campo Qualificação escolha as opções Chave e Oculta. 
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12. No campo Tipo, selecione a opção Caracter. 
13. Informe a coluna COD_CLIENTE_CTX, na Caixa de múltipla seleção Colunas. 

 
14. Pressione o botão Ok. 
 

 

Uma propriedade Chave é aquela que juntamente com outras ou não irá identificar unicamente 
um Membro do Nível. 
Uma propriedade Oculta não será apresentada ao usuário nos mecanismos de consulta do 
Flexvision, mas será utilizada na vinculação do nível ao cubo e internamente pelo Flexvision de 
forma a montar as consultas a serem processadas no banco de dados. 
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15. Pressione novamente o botão Inserir. 
16. Informe no nome Ano Contexto para o campo Nome. 
17. No campo Qualificação escolha as opções Chave e Oculta. 
18. No campo Tipo, selecione a opção Inteiro. 
19. Informe a coluna ANO_EXERCICIO_CTX, na Caixa de múltipla seleção Colunas. 

 
20. Pressione o botão Ok. 
21. Pressione novamente o botão Inserir. 
22. Informe no nome Código para o campo Nome. 
23. No campo Qualificação escolha as opções Chave e Padrão. 
24. No campo Tipo, selecione a opção Caracter. 
25. Informe a coluna COD_CONTA_CONTABIL, na Caixa de múltipla seleção Colunas. 
 

 

 

© Logus Tecnologia - 2019 - Todos os direitos reservados 23/94 

 



 

                                                                                          

26. Pressione o botão Ok. 
27. Pressione novamente o botão Inserir. 
28. Informe no nome Nome para o campo Nome. 
29. No campo Qualificação escolha a opção Padrão. 
30. No campo Tipo, selecione a opção Caracter. 
31. Informe a coluna NOM_CONTA, na Caixa de múltipla seleção Colunas. 

 
 
32. Pressione o botão Ok. 
33. Pressione novamente o botão Ok. 
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34. Pressione novamente o botão Ok para confirmar a inclusão do Nível Conta Contábil na Dimensão -                 
Conta Contábil. 
35. Pressione o botão Salvar e Sair para salvar a nova dimensão criada. 
 

 

 

© Logus Tecnologia - 2019 - Todos os direitos reservados 25/94 

 



 

                                                                                          

3.2 - Hierarquias 
Hierarquias estabelecem a possibilidade de relacionar níveis dentro de uma dimensão, permitindo que a              
análise possa se dar de uma forma gradativa, evoluindo de uma visão mais abrangente para uma visão                 
mais específica. 

 
 

  

 

© Logus Tecnologia - 2019 - Todos os direitos reservados 26/94 

 



 

                                                                                          

1. Selecione a opção Administração -> Dimensões. 
2. Pressione o botão Inserir. 
 

 
 
3. No campo Nome informe "Dimensão - Institucional". No campo Descrição informe "Estabelece a 
classificação do saldo segundo a visão institucional". 
4. Na aba Níveis, pressione o botão Inserir. 
 

 
 
5. Nos campos Nome e Nome abreviado, informe Órgão. 
6. No campo Esquema escolha o seu respectivo esquema. 
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7. No campo Tabela escolha o campo SPA_ORGAO. 
 

 
 
8. Na tabela Propriedades pressione o botão Inserir. 
9. Informe o nome Código Cliente para o campo Nome. 
10. No campo Qualificação escolha as opções Chave e Oculta. 
11. No campo Tipo, selecione a opção Caracter. 
12. Informe a coluna COD_CLIENTE_CTX, na Caixa de múltipla seleção Colunas. 
 

 
 
13. Pressione o botão Ok. 
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14. Pressione novamente o botão Inserir. 
15. Informe o valor Ano Contexto para o campo Nome. 
16. No campo Qualificação escolha as opções Chave e Oculta. 
17. No campo Tipo, selecione a opção Inteiro. 
18. Informe a coluna ANO_EXERCICIO_CTX, na Caixa de múltipla seleção Colunas. 

 
19. Pressione o botão Ok. 
20. Pressione novamente o botão Inserir. 
21. No campo Nome informe Código. 
22. No campo Qualificação escolha as opções Chave e Padrão. 
23. No campo Tipo, selecione a opção Caracter. 
24. Informe a coluna COD_ORGAO, na Caixa de múltipla seleção Colunas. 
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25. Pressione o botão Ok. 
26. Na tabela Propriedades pressione o botão Inserir. 
27. No campo Nome informe Nome. 
28. No campo Qualificação escolha a opção Padrão. 
29. No campo Tipo, selecione a opção Caracter. 
30. Informe a coluna NOM_ORGAO, na Caixa de múltipla seleção Colunas. 
 

 
31. Pressione o botão Ok. 
32. Pressione o botão Ok novamente para confirmar a inclusão do Nível na Dimensão. 
33. Pressione o botão Salvar para salvar a nova Dimensão criada. 
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34. Na aba Níveis, pressione o botão Inserir. 
35. Nos campos Nome informe Unidade Gestora, e no campo Nome Abreviado informe UG. 
36. No campo Esquema informe o esquema desejado. 
37. No campo Tabela escolha o campo SPA_UG. 

 
 
38. Na tabela Propriedades pressione o botão Inserir. 
39. Informe no nome Código Cliente para o campo Nome. 
40. No campo Qualificação escolha as opções Chave e Oculta. 
41. No campo Tipo, selecione a opção Caracter. 
42. Informe a coluna COD_CLIENTE_CTX, na Caixa de múltipla seleção Colunas. 
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43. Pressione o botão Ok. 
44. Na tabela propriedades pressione o botão Inserir. 
45. Informe no nome Ano Contexto para o campo Nome. 
46. No campo Qualificação escolha as opções Chave e Oculta. 
47. No campo Tipo, selecione a opção Inteiro. 
48. Informe a coluna ANO_EXERCICIO_CTX, na Caixa de múltipla seleção Colunas. 

 
 
49. Pressione o botão Ok. 
50. Na tabela propriedades pressione o botão Inserir. 
51. Informe no nome Código para o campo Nome. 
52. No campo Qualificação escolha as opções Chave e Padrão. 
53. No campo Tipo, selecione a opção Caracter. 
54. Informe a coluna COD_UG, na Caixa de múltipla seleção Colunas. 

 
55. Pressione o botão Ok. 
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56. Na tabela propriedades pressione o botão Inserir. 
57. Informe no nome Nome para o campo Nome. 
58. No campo Qualificação escolha a opção Padrão. 
59. No campo Tipo, selecione a opção Caracter. 
60. Informe a coluna NOM_UG, na Caixa de múltipla seleção Colunas. 
 

 
 
61. Pressione o botão Ok. 
62. Pressione novamente o botão Ok para incluir o Nível na dimensão. 
63. Pressione o botão Salvar para salvar as alterações na dimensão. 
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3.3 - Incluindo uma hierarquia na dimensão 
Neste exemplo iremos relacionar os dois níveis da dimensão através de uma hierarquia. 
1. Na dimensão criada no tópico anterior, selecione a aba Hierarquias. 

 
 
2. Na tabela Níveis, pressione o botão Inserir. 
3. No campo nome informe Órgão - UG. 
4. Na tabela Níveis pressione o botão Inserir. 
5. Informe o nível Órgão e pressione o botão Ok.

 
6. Na tabela Níveis, pressione novamente o botão Inserir. 
7. Informe o Nível Unidade Gestora. 
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8. Pressione o botão OK. 
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9. Pressione o botão Ok novamente para confirmar a inclusão da hierarquia na Dimensão. 

 
 
10. Pressione o botão Salvar para salvar as alterações feitas na Dimensão. 
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4 - Cubos 
Os cubos representam as informações que queremos analisar, geralmente relacionadas a um fato. Neste              
exemplo criaremos um cubo para analisar a Execução Orçamentária e Financeira. 
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4.1 - Inserindo Cubos 
1. Selecione a opção Administração -> Cubos 

 
2. Pressione o botão Inserir 

 
3. No campo Nome, informe Cubo - Saldos Contábeis 
4. No campo Esquema, selecione um esquema. 
5. No campo Tabela, selecione VW_SPE_SALDO. 
6. Na aba Dimensões, pressione o botão Inserir. 

 

© Logus Tecnologia - 2019 - Todos os direitos reservados 38/94 

 



 

                                                                                          

 
7. No campo Nível digite “Conta Contábil” e pressione a tecla TAB, deverá mostrar as informações                
conforme tela abaixo. 

 

 

Observe na imagem acima que o sistema preenche automaticamente as colunas existentes na 
tabela de Saldos Contábeis que coincidem com as colunas definidas como chave para o nível 
Conta Contábil. Caso os nomes não coincidissem, seria necessário selecionar a coluna 
apropriada da lista de colunas disponíveis. 

 
8. Pressione o botão OK. 
9. Na aba Dimensões, pressione novamente o botão Inserir para inserir uma nova dimensão no Cubo. 
10. No campo Nível, Digite Unidade Gestora, e pressione a tecla TAB. 
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11. Pressione o botão OK. 
12. Selecione a aba Métricas. 
13. Pressione o botão Inserir. 
14. No campo Nome informe Débito. 
15. A aba Expressão pressione a opção soma( e arraste para a caixa branca ao lado 

 
16. Na aba Expressão, no campo de filtro, informa o valor val_debito, pressione no Item filtrado e arraste                  
para a caixa branca ao lado. 
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17. O sistema irá mostrar a mensagem Token esperado no final da cadeia, isto acontece porque na                 
expressão está faltando algum Token e neste caso informe o caractere ”)” parênteses, conforme imagem               
abaixo. 
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18. Marque o campo Padrão da métrica. 
19. Pressione o botão Ok para confirmar a espressão da métrica. 
20. Pressione o botão Salvar para salvar o cubo. 
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5 - Visibilidade 
O Conceito de visibilidade permite-nos restringir os dados que estarão disponíveis a um usuário ou grupo de                 
usuários ao executar as consultas sobre um cubo. Por motivos de segurança, um cubo ao ser criado não                  
pode ser consultado. É necessário antes darmos acesso a ele, criando registros de Visibilidade. 
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5.1 - Concedendo acesso a um cubo 
Neste exemplo, restringiremos a visibilidade aos dados de um dado Órgão. 
1. Selecione a opção Segurança -> Visibilidade 

 
 
2. Pressione o botão Inserir. 

 
3. Selecione o tipo Usuário, para conceder visibilidade a um único usuário. 
4. No campo Grupo / Usuário, selecione o usuário com o qual realizou login. 
5. No campo Cubo, selecione o cubo que você criou. 
6. Na caixa branca ao lado informe a expressão 0=0 
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6. Pressione o botão Salvar para salvar a nova Visibilidade criada. 
 

A visibilidade efetivamente aplicada a um usuário é o resultado da união de todas as visibilidades 
concedidas ao usuário ou grupos a que pertence. 

5.2 - Testando a Visibilidade 
1. Selecione a opção Consultas -> Consultas. 
2. Pressione o botão Inserir. 

 
3. Informe o cubo que você criou anteriormente. 
4. Preencha o campo Título e Descrição com o valor Teste de Visibilidade 
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5. No eixo Linhas inclua o Nó do tipo Nível Unidade Gestora e Conta Contábil. 
6. No eixo das Colunas inclua a métrica Débito. 

 
7. Clique em Salvar. 

 
8. Clique no botão Executar 
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9. Clique no botão Informações e veja a visibilidade  
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6 - Grupos de Funcionalidade 
Neste tópico vamos abordar o agrupamento das Funcionalidades nos Módulos do FlexVision: 
Os Módulos e suas Funcionalidades: 

● Administração 
○ Dimensões, Cubos, Parâmetros, Agregações, Exportação/Importação, Configuração e       

Monitoramento. 
● Consultas 

○ Consultas, Gráficos, Relatórios, Documentos e Cabeçalhos e Rodapés; 
● Segurança 

○ Visibilidade e Trocar Senha 
● Limpeza Global do Cache 
● Sobre 
● Painel 
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6.1 - Módulo Administração 

 
Contém os grupos de funcionalidades referentes a: 

● Dimensões 
● Cubos 
● Parâmetros 
● Agregações 
● Exportação/Importação 
● Configuração 
● Monitoramento 
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6.2 - Módulo de Consultas 

 
Contém os grupos de funcionalidades referentes a: 

● Consultas 
● Cabeçalhos e Rodapés 
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6.3 - Módulo de Segurança 
 

 
Contém os grupos de funcionalidades referentes a: 

● Visibilidade 
● Trocar senha 
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6.4 - Funcionalidade Cache 
Contém a funcionalidade de limpeza do cache 
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6.5 - Funcionalidade Sobre 
Contém as informações sobre a versão do FlexVision que está sendo executada. 
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6.6 - Funcionalidade Painel 
A funcionalidade de Painel foi criada a partir da versão 3 do Flexvision para permitir que o usuário criem                   
Dashboads de Indicadores através de gráficos e tabelas de consultas. Como pode ser visto na imagem                
abaixo: 
 

 
 

6.6.1 - Criando um gráfico no Painel 
 
1. Pressione o valor Painel e pressione o botão Alterar 
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2. Pressione no ícone e arraste para o ícone . 

 

3. A tela deve ficar com estas informações. 
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4. Agora clique no botão Configurar  
5. Na área Configuração Básica informe o valor 350 no campo Altura (px) e 320 no campo Largura                  
Mínima (px):  
6. Na guia Apresentação informe o valor Evolução das UO´s quanto ao Envio das Metas do PPA no 
campo Título. 
7.  No campo  Tipo de gráfico selecione a opção Pizza. 

 
 
8. Na guia Dados no campo Cubo informe PPA - UOs sem Metas. 
9. No campo Séries informe Momento - PPA. 
10. No campo Métrica informe Quantidade. 
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11. Na Guia Filtro avançado informe o valor  [STATUS].[CÓDIGO] = 1 na caixa que estiver em branco. 

 
 
12. Clique botão OK. 
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13. Clique em Confirmar para salvar as alterações no Painel. 
14. O painel agora possui um Indicador de Evolução das UO´s quanto ao Envio das Metas do PPA 
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6.6.2 - Criando uma Consulta no Painel 
1. Pressione o valor Painel e pressione o botão Alterar 

 

2. Pressione no ícone   e arraste para o ícone . 
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3. A tela deve ficar com estas informações. 

 
4. Agora clique no botão Configurar  
5. No campo Consulta selecione a opção PPA - UOs sem casdatro de Metas 

 
6. Pressione o botão OK. 
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7. A tela deve ficar com estas informações. 

 

8. Clique em Confirmar para salvar as configurações do Painel. 
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6.6.3 - Criando uma Lista de Consulta no Painel 
1. Pressione o valor Painel e pressione o botão Alterar 

 

2. Pressione no ícone  e arraste para o ícone . 
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3. A tela deve ficar com estas informações. 

 
4. Agora clique no botão Configurar  
5. No campo Título informe o valor PPA por Eixo. 
6. Na listagem selecione as consultas que queira listar no Painel. 

 
7. Pressione o botão OK. 
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8. A tela deve ficar com estas informações. 

 

9. Clique em Confirmar para salvar as configurações do Painel. 
10. Clique na link 01- Resumo do PPA por EIXO para executar a consulta. 
11. Informe os Parâmetros da consulta. 
12. Clique em OK. 
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13. Na imagem abaixo temos a consulta realizada.  
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6.6.4 - Criando um Gauge (Indicador) no Painel 
1. Pressione o valor Painel e pressione o botão Alterar 

 

2. Pressione no ícone e arraste para o ícone . 
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3. A tela deve ficar com estas informações. 

 
4. Agora clique no botão Configurar  
5. No campo Título informe o valor Meta Financeira - PPA ORIGEM. 
6. No campo Máximo informe o valor 2.000.000.000. 
7. No campo Cubo informe o valor PPA - Por Origem. 
8. No campo Métrica informe o valor Meta financeira. 
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9. Pressione o botão OK. 
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7 - Mantendo Consultas 
Neste tópico iremos abordar como: 

● Categorizar uma Consulta 
● Incluir uma Consulta 
● Executar uma Consulta 
● Copiar Consultas 
● Alterar uma Consulta 
● Excluir uma Consulta 
● Mover uma Consulta entre Categorias 
● Formatar o resultado de uma Consulta 
● Explorar o resultado 
● Exportar o resultado 
● Aplicar ordenação e cortes ao resultado 
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7.1 - Como categorizar uma Consulta 
As Consultas no FlexVision, além de poderem ser salvas para reutilização, podem ser categorizadas              
permitindo o agrupamento delas com objetivos afins. As Categorias podem ser hierarquizadas permitindo             
assim uma melhor organização dos grupos de Consultas. 
Nesta etapa vamos abordar a criação de uma Categoria de Consultas. 
1. Após autenticar-se no FlexVision, selecione a guia Consultas, no alto da tela, e em seguida a guia                  
Consultas no segundo nível de guias. O sistema irá exibir a tela: 

 
Do lado esquerdo desta página é apresentada a árvore de Categorias. Na ramificação Edgar Frank Codd                
ficarão todas as Consultas criadas pelo usuário “Edgar Frank Codd”. Na ramificação Consultas de outros               
usuários ficarão todas as Consultas de propriedade de outros usuários, mas que lhe foram concedidos               
privilégios de execução e/ou edição delas. 
2. Neste passo iremos criar a Categoria com o nome Teste sob a categoria Edgar Frank Codd. No painel                   
de Edgar Frank Codd , clique sobre a categoria Edgar Frank Codd e em seguida clique sobre o botão                   
Inserir: 
3. O sistema vai exibir a tela abaixo no campo Nome informe Teste. 
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4. Cliquem em Salvar o sistema irá salvar a categoria conforme tela abaixo. 

 
5. Para alterar o título de uma Categoria, selecione a Categoria desejada e clique no botão. Depois de                  
alterar o título clique em Ok. De forma semelhante use o botão para excluir uma categoria, e , ,                     

,  para alterar a disposição hierárquica das categorias na árvore.  
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7.2 - Como criar uma consulta 
Consultas são visualizações dos dados de um Cubo agregados de forma a favorecer uma determinada               
análise. No FlexVision, a forma de se agregar os dados de um Cubo se dá pela disposição hierárquica de                   
Filtros, Métricas e Níveis nos eixos das linhas e das colunas. Veja o exemplo a seguir: 
Consulta: 

Detalhar Mês a Mês as Despesas Empenhadas por Função e Programa. 
Estratégia: 

No eixo das Linhas vamos exibir as Funções detalhadas hierarquicamente por Programa da             
seguinte forma: 

Função 
Programa 

No eixo das Colunas vamos exibir um cabeçalho com o texto Despesas Empenhadas e subtítulo               
com os Meses da seguinte forma: 

Despesas Empenhadas 
1-jan 2-fev 3-mar 4-abr 5-mai 6-jun 7-jul 

9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 9.999,99 
Os valores serão obtidos filtrando as Contas Contábeis referentes às Despesas Empenhadas.  

Construção 
1. No menu do FlexVision, selecione a funcionalidade Consultas.  
2. Selecione a Categoria Teste no painel de Categorias, do lado esquerdo da tela, e clique no botão 
Inserir no painel de Consultas do lado direito da tela. 

 
3. No campo Cubo selecione o valor Cubo - Saldos Contábeis. 
4. Preencha o campo Título com o nome da Consulta: Despesas Empenhadas por Função e Programa; 
5. Clique no Botão Nível. O sistema irá exibir a tela com os Níveis do Cubo selecionado: 
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6. Selecione os itens Função e Programa e clique em OK. O sistema irá exibir a tela: 
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7. Selecione o nível Programa e arraste para o nível Função. Isto fará com que os Programas sejam                  
apresentados dentro de cada Função, estabelecendo uma hierarquia de agrupamento nos valores            
apresentados. 

 
8. Pressione o botão Nível agora da opção Colunas. O sistema irá exibir as telas: 
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9. Selecione o item Despesas Empenhadas e clique no botão OK. O sistema irá exibir a tela: 
10. Como a Despesa Empenhada deve ser detalhada mês a mês, selecione o nó Despesas Empenhadas, 
clicando sobre ele, e depois clique sobre o botão Nível . O sistema irá exibir a tela: 

 

© Logus Tecnologia - 2019 - Todos os direitos reservados 75/94 

 



 

                                                                                          

 
11. Selecione o Nível Mês e clique no botão OK. O sistema irá exibir a tela: 

 
12. Clique sobre o botão Salvar para salvar a Consulta e retornar à tela com a lista de Consultas                   
cadastradas. 
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7.3 - Como Executar uma consulta 
Nesta etapa vamos abordar a execução de uma Consulta cadastrada. 
1. No menu do FlexVision, selecione a funcionalidade Consultas.  
2. Selecione a Categoria Teste no painel de Categorias do lado esquerdo da tela e selecione a Consulta 
Despesas Empenhadas por Função e Programa. O sistema irá exibir a tela: 

 

3. Clique sobre o botão Executar . O sistema irá executar a Consulta e exibir a tela com o resultado: 
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7.4 - Como copiar uma Consulta 
Nesta etapa vamos abordar a cópia de Consultas cadastrada. 
A cópia de Consultas é um artifício bem interessante que nos permite ganhar tempo na criação de                 
Consultas, aproveitando a estrutura de uma Consulta existente. Além disso, pode ser um interessante              
instrumento de aprendizado uma vez que podemos criar uma cópia de uma Consulta, promover mudanças               
nessa cópia e analisar o resultado da execução. Neste exemplo criaremos uma cópia da Consulta               
Despesas Empenhadas por Função e Programa. 
1. Selecione a Consulta Despesas Empenhadas por Função e Programa. O sistema irá exibir a tela: 

 

2. Pressione o botão Copiar . O sistema irá exibir a tela com uma cópia da Consulta. 

 
3. Efetue as alterações necessárias e clique no botão Salvar. 
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Observe que o sistema colocou o sufixo (Cópia) no nome da Consulta que foi              
copiada. O sistema já abre a Consulta copiada para edição e dentro da mesma              
Categoria. Caso você queira salvar a cópia em uma outra Categoria veja mais             
adiante o tópico “Como mover Consultas entre Categorias” 
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7.5 - Como alterar uma consulta 
Vamos alterar a cópia da Consulta que fizemos na etapa anterior modificando seu título para Despesas 
Empenhadas por Função e Programa no Primeiro Trimestre. Neste caso vamos ter que restringir os 
dados ao primeiro trimestre. 
Consulta: 

Detalhar Mês a Mês as Despesas Empenhadas por Função e Programa no Primeiro Trimestre. 
Estratégia: 

No eixo das Linhas vamos exibir as Funções detalhadas hierarquicamente por Programa da 
seguinte forma: 

Função 
Programa 

No eixo das Colunas vamos exibir um cabeçalho com o texto Despesas Empenhadas e subtítulo 
com os Meses da seguinte forma: 

Despesas Empenhadas 
1-jan 2-fev 3-mar 

9.999,99 9.999,99 9.999,99 
Os valores serão obtidos filtrando as Contas Contábeis referentes às Despesas Empenhadas.  
Vamos restringir os registros a serem processados pela Consulta aos 3 primeiros meses do ano. 

Construção: 
1. Selecione a Consulta Despesas Empenhadas por Função e Programa Copia. O sistema irá exibir a 
tela: 

 

2. Clique sobre o botão Alterar . O sistema irá exibir a tela: 
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3. Altere o nome da Consulta para Despesas Empenhadas por Função e Programa no Primeiro 
Trimestre. 
4. Vamos agora restringir os registros a serem considerados pela Consulta aos três primeiros meses do 
ano. Clique sobre a guia Filtro. É nesta guia que se define, através de Filtros, o universo de registros a 
serem processados pela Consulta. O sistema irá exibir a tela: 

 
5. Selecione a Propriedade [Mês].[Número] e arraste para a caixa em branco ao lado. 
6. Complete a expressão [Mês].[Número] <= 3 
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7. Pressione o botão Salvar para confirmar as alterações na Consulta. 
8. Execute a nova Consulta e o resultado deverá ser: 
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7.6 - Como Excluir uma consulta. 
Nesta etapa vamos abordar a exclusão de uma Consulta cadastrada. 
1. Para excluir uma Consulta, localize selecione a Consulta da mesma forma como exposto nos tópicos                
anteriores. 
2. Clique no botão Excluir. O sistema irá exibir uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão da                 
Consulta: 

 
3. É necessário certificar de que a Consulta não será mais necessária, pois esta operação é irreversível. 
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7.7 - Como mover uma consulta de uma Categoria para          
outra 
Nesta etapa vamos abordar como mover uma Consulta de uma Categoria para outra. 
1. Para mover uma Consulta, localize selecione a Consulta da mesma forma como exposto nos tópicos                
anteriores. 
2. Pressione a linha da Consulta e arraste até para a Categoria de destino. 

 
3. Será exibida a mensagem de confirmação, clique no botão Sim. 

 
4. Agora a consulta foi movida da Categoria Teste para a Categoria Consultas. 
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7.8 - Formatando Consultas  
O FlexVision disponibiliza um conjunto de funcionalidades que permitem a formatação do resultado de uma 
Consulta. 
O resultado de uma Consulta é composto de nós no eixo das Linhas e de nós no eixo das Colunas. Cada 
nó pode ser formatado com características distintas e independentes dos demais. 
 

7.9 - Como formatar a Disposição dos Nós  
Os nós que integram os eixos do resultado da Consulta podem ser dispostos de três formas: 
Hierárquica: No caso dos nós que compõem o eixo das Linhas, os nós filhos serão dispostos abaixo do                  
nó pai. No caso de nós que compõem o eixo das Colunas, os nós filhos serão apresentados à direita do nó                     
pai. 
Seqüencial: No caso de nós que compõem o eixo das linhas, os nós filhos serão dispostos à direita do nó                    
pai. No caso de nós que compõem o eixo das colunas, os nós filhos serão apresentados abaixo do nó pai. 
Somente Filhos: O nó pai não será apresentado e os nós filhos ocuparão o seu lugar. 
No exemplo a seguir iremos alterar a Disposição no nó Função, indicando que os nós Programas dentro                 
de cada Função serão apresentados ao lado deste. 
 
1. Selecione a Consulta Despesas Empenhadas por Função e Programa e pressione o botão Alterar. 

2. Na guia Linhas, selecione o nó Função e clique sobre o botão Alterar . 
3. No Disposição dos filhos selecione a opção Sequencial. 

 
4. Pressione Ok  para confirmar as alterações do nó. 
5. Clique em Salvar para confirmar as alterações na Consulta. 
6 . Execute a Consulta e o resultado deverá ser: 
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Observe a disposição dos membros do nível Programa que agora se encontram ao 
lado dos membros do nível Função. 
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7.10 - Como formatar Fonte, Cor de Fundo, Alinhamento, 
Bordas. 
As formatações de fonte, cor de fundo, alinhamento e bordas são feitas nó a nó e se comportam de maneira 
hierárquica. A formatação nó a nó nos permite, por exemplo, dar um destaque a determinada linha ou 
coluna do resultado de uma Consulta. O comportamento hierárquico significa que se uma determinada 
característica não for definida para um nó, a característica do nó pai será assumida e assim por diante. Isto 
nos permite formatar vários nós simultaneamente sem a necessidade de alterar cada um individualmente. 
Vale ainda ressaltar que a formatação de cada nó pode ser definida individualmente para as regiões de 
cabeçalhos e valores. 
No exemplo a seguir iremos destacar as linhas vinculadas ao nível Função diferenciando a cor do 
cabeçalho e a dos valores. O texto no cabeçalho será formatado em negrito. Vamos ainda centralizar os 
títulos dos cabeçalhos das colunas (meses). 
1. Selecione a Consulta Despesas Empenhadas por Função e Programa e pressione o botão Alterar. 

2. Na guia Linhas, selecione o nó Função e clique sobre o botão Editar . 
3. Selecione no campo Disposição dos filhos a opção Hierárquica. 
4. No tópico Fonte, selecione a opção Negrito. 
5. No tópico Células de  Propriedades selecione Cor do Fundo das células do cabeçalho do nó Função e 
clique sobre ela; 

 
6. No tópico Células de Valores dentro do Tópico Fonte selecione a opção Negrito e no campo Cor do 
Fundo selecione uma cor para os Valores do Nó. 

 

© Logus Tecnologia - 2019 - Todos os direitos reservados 88/94 

 



 

                                                                                          

 
7. Pressione o botão Ok para confirmar as alterações na formatação e no nó Função. O sistema irá exibir a 
tela. 

 
8. Selecione agora a guia Colunas e nela selecione o primeiro nó Colunas. 
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9. Pressione o botão Editar . 
10. No tópico Alinhamento da Células de Propriedades, selecione Centro para alinhamento horinzontal e 
o alinhamento vertical. 

 
11. Pressione o botão Ok para confirmar as alterações na formatação do nó Colunas. Pressione o botão Ok 
para confirmar as alterações na formatação do nó Colunas. Apesar do nó Colunas não ser visível, os nós 
subordinados, que são visíveis, herdarão sua formatação. 
12. Pressione o botão Salvar para salvar as alterações da Consulta. 
13. Execute a Consulta e clique em imprimir para visualizar o resultado. 
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7.11 - Como alterar as Propriedades dos Níveis 
Como visto anteriormente os Níveis possuem Propriedades que são características pelas quais seus             
membros podem ser qualificados. Nos nós associados a Níveis podemos definir quais as Propriedades              
serão apresentadas. 
No exemplo a seguir iremos remover o Código do Nível Função, ou seja, deverá ser exibido apenas o                  
Título da Função. 
1. Selecione a Consulta Despesas Empenhadas por Função e Programa e pressione o botão Alterar. 
2. Na guia Linhas, selecione o nó Função e clique sobre o botão Editar. 
3. Selecione a guia Propriedades. 

4. Na caixa Selecionadas clique sobre o Código e pressione o botão Remover . 

 
5. Pressione o botão Ok para confirmar a alteração do nó Função. 
6. Pressione o botão Salvar para salvar as alterações da Consulta. 
7. Execute a Consulta e o resultado deverá ser: 
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7.12 - Como Formatar os valores Numéricos 
Nesta etapa vamos abordar como formatar os valores numéricos, tais como o número de casas decimais, 
o uso do separador de milhar e o símbolo monetário. Cada nó pode ser formatado individualmente. 
No exemplo a seguir iremos representar os valores associados aos Programas com duas casas decimais e 
o separador de milhar: 
1. Selecione a Consulta Despesas Empenhadas por Função e Programa e pressione o botão Alterar. 
2. Na guia Linhas, selecione o nó Programa e clique sobre o botão Editar. 
3. No tópico Células de Valores selecione na caixa Casas decimais o valor 2 e deixe a caixa Separador de 
Milhar selecionada e selecione o campo Símbolo monetário 
4. Pressione Ok para confirmar as alterações no nó. 

 
5. Pressione o botão Salvar para salvar as alterações na Consulta. 
6. Execute a Consulta para visualizar o resultado. Observe que somente nas linhas referentes aos 
Programas os valores são apresentados com o caracter R$. 
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