Nº do Documento: SUP-APL-CON-BFER

Comandos da Barra de Ferramentas
Utilizando os comandos da barra de ferramentas (toolbar), você pode configurar em seus projetos
InfinityQS diferentes botões com diferentes funcionalidades, incluindo comandos da barra de
menus (Projeto | Salvar, Gráfico| Novo, Subgrupo | Adicionar, etc.), scripts, troca de projetos,
etc.

Scripts
Para atribuir a um botão uma sequência de ações, realize as seguintes etapas:
1.
Crie um arquivo texto com os comandos a serem executados na sequência. Por exemplo:
>>add(1)
Data Entry.ipj
>>add(3)
Lauch.ipj

2.
Salve o arquivo texto com a extensão “iptc” (Infinity Project Toolbar Command).
3.
Digite o caminho onde o arquivo está salvo no campo “Linha de comando” da janela
“Configurar barra de ferramentas”. Por exemplo: C:\folder\folder\folder\script.iptc

Linhas de Comando
>>add – Adicionar Subgrupo
Executa o comando da barra de menus Subgrupo | Adicionar,
inicializando a coleta utilizando a configuração de entrada de dados
ativa ou a Configuração de Entrada de Dados definida pelo parâmetro de
comando.
Nota: Para visualizar as Configurações de Entrada de Dados disponíveis, selecione a opção Entrada
de Dados | Configuração localizada na barra de menus.
Comando:

>>add([DEConfigNumber])

Exemplos:
ativa.

>>add – inicia a entrada de dados utilizando a Configuração de Entrada de Dados

>>add(3) – inicia a entrada de dados utilizando a Configuração de Entrada de Dados número 3.
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>>alarms – Definir Regras de Notificação de Alarmes
Executa o comando da barra de menus Opções> Regras de Notificação de Alarmes, exibindo a
janela Regras de Notificação de Alarmes referente ao gráfico ativo. Este comando permite atribuir
regras de notificação de alarmes para um processo, teste, tipo de gráfico e processamentos, o que
irá criar um evento de processo e uma notificação de alarme.
Comando:

>>alarms

>>appactivate – Aplicativo Ativo
Coloca em foco o aplicativo configurado no parâmetro de comando, sempre que o mesmo estiver
em background. O comando >>appactivate requer o caminho e o nome do aplicativo, o qual
normalmente encontra-se na barra de título. Por exemplo, se o Microsoft Word estiver com o
documento MyDoc.doc aberto, a barra de título exibirá o seguinte nome: MyDoc.doc – Microsoft
Word, portanto, deve-se utilizar como nome do aplicativo Microsoft Word.
Se o InfinityQS não conseguir encontrar o aplicativo definido, ele inicia uma nova seção.
Comando:

>>appactivate([applicationPath],[ApplicationTitleBarName])

Exemplo:

>>appactivate(C:\WINDOWS\notepad.exe, Notepad) - Exibe a instância do

Notepad com a barra de título “Notepad”.
>>close – Fechar Projeto
Executa o comando da barra de menus Projeto | Fechar, mantendo o aplicativo InfinityQS
ProFicient SPC aberto.
Comando:
>>close
>>complete (Completar Coleta de Dados)
Abre o subgrupo incompleto mais antigo da entrada de dados, o que é possível apenas se a opção
Permitir subgrupos incompletos estiver ativada.
Nota: Se a Entrada de Dados contiver itens re-selecionáveis, será solicitado a re-seleção destes
itens quando o botão com o comando >>complete for executado.
Comando:

>>complete([DEConfigNumber],[SubgroupID])

Você pode optar por completar um subgrupo que não seja o mais antigo, acrescentando
SubgroupID ao comando: >>complete(SubgroupID)
Exemplos:

>>complete - Abre o subgrupo incompleto mais antigo usando a Configuração de

Entrada de Dados ativada.
>>complete(3,123456789) - Abre o subgrupo com ID 123456789 usando a

Configuração de Entrada de Dados #3.
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>>complete(3,%SubgroupID) - Abre o subgrupo ativado (destacado) usando a

Configuração de Entrada de Dados #3.
>>configure (Configurar o Gráfico)
Permite a configuração do gráfico ativo, baseado no tipo de configuração do comando.
Comando:

>>configure=ConfigurationType

Exemplos:

>>configure=dataselect – Abre a janela Seleção de dados do subgrupo,

permitindo que seja identificada a seleção de dados exibida no gráfico. Este
comando se aplica a todos os gráficos.
>>configure=extrafilter – Abre a janela Filtro, permitindo a restrição da

categoria e dados incluídos no gráfico. Este comando é aplicável aos gráficos Pareto
e Box Plot.
>>configure=link – Abre a janela Qual configuração de entrada de dados?,

permitindo que seja selecionada uma entrada de dados quando possuir produto,
processo ou teste ligado à entrada de dados. Este comando se aplica a todos os
gráficos.
>>configure=name – Abre a janela Nome, permitindo que seja modificado o

nome do gráfico ativo. Este comando se aplica a todos os gráficos.
>>configure=processing – Abre a janela Opções de processamento,

permitindo que seja modificado o método aplicado aos dados. Este comando se
aplica a todos os gráficos.
>>configure=type – Abre a janela Tipo de gráfico, permitindo a alteração do

tipo de gráfico. Este comando se aplica aos gráficos de controle.
>>copy – (Copiar Para a Área de Transferência)
Executa o comando da barra de menus Gráfico | Copiar para a área de transferência, copiando
para a área de transferência a fim de que possa ser colado em outro aplicativo.
Comando:
Exemplos:

>>copy(header/report/graph)
>>copy – Copia a parte padrão do gráfico. Por exemplo, copia o gráfico quando

estiver selecionado um gráfico de controle e copia o relatório quando estiver
selecionado um relatório de dados.
>>copy(header) – Copia o relatório do gráfico como um bloco de texto.
>>copy(report) – Copia o relatório no formato texto separado por tabs.
>>copy (graph) - Copia o gráfico como uma imagem jpg.

HarboR Informática Industrial
Florianópolis - SC | 48 3333 2249
www.harbor.com.br

3
Comandos da Barra de Ferramentas

Copyright © HarboR Informática Industrial Ltda. Todos os direitos reservados.

>>create_bw (Criar gráfico box plot)
Cria um gráfico box plot baseado na seleção de dados do gráfico
ativo.
Nota: Para criar um box plot baseado na configuração de entrada de dados ativa, pressione a tecla
SHIFT quando clicar no botão.
Comando:

>>create_bw

>>create_ca – (Criar Análise de Capacidade)
Cria o gráfico Análise de Capacidade baseado no gráfico ativo.
Nota: Para criar uma análise de capacidade baseada na configuração de entrada de dados ativa,
pressione a tecla SHIFT quando clicar no botão.
Comando:

>>create_ca

>>create_cc – (Criar Gráfico de Controle)
Cria o gráfico de controle baseado no gráfico ativo.
Nota: Para criar um gráfico de controle baseado na configuração de entrada de dados ativa,
pressione a tecla SHIFT quando clicar no botão.
Comando:

>>create_cc

>>create_pa – (Criar Pareto)
Cria o pareto baseado no gráfico ativo.
Nota: Para criar um pareto baseado na configuração de entrada de dados ativa, pressione a tecla
SHIFT quando clicar no botão.
Comando:

>>create_pa

>>create_vd – (Criar Relatório de Dados)
Cria o relatório de dados baseado no gráfico ativo.
Nota: Para criar um relatório de dados baseado na configuração de entrada de dados ativa,
pressione a tecla SHIFT quando clicar no botão.
Comando:

>>create_vd
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>>ctrllim (Configurar os Limites de Controle)
Executa o comando da barra de menus Opções | Limites de controle,
abrindo a janela Limites de controle com a seleção de dados do
gráfico ativo. Com os privilégios de segurança apropriados, é possível
definir manualmente os limites de controle.
Comando:

>>ctrllim

>>date_rage (Selecionar Faixa de Datas)
Executa o comando da barra de menus Opções | Faixa de datas,
abrindo a janela Faixa de datas com a seleção de dados do gráfico
ativo. É possível configurar a hora e a faixa de datas.
Comando:

>>date_range

>>ddeexecute – (Executar o DDE)
Envia um comando para outro aplicativo Windows utilizando o protocolo Dynamic Data Exchange
(DDE).
Comando:

>>ddeexecute([Application],[Topic],[Comand])

Exemplos:

>>ddeexecute(excel,PartNames.xls,%Part) – Envia o nome do produto

ativo no projeto para o arquivo excel PartNames.xls.
>>deconfig (Configurar Entrada de Dados)
Executa o comando da barra de menus Entrada de dados | Configuração, abrindo a janela de
seleção da entrada de dados (se houver mais de uma configuração definida), ou abrindo a entrada
de dados definida na configuração do botão.
Comando:

>>deconfig([DEConfigNumber])

Exemplos:

>>deconfig - Abre a janela de seleção da entrada de dados (se houver mais de
uma configuração definida).
>>deconfig(3) – Abre a janela Configuração de entrada de dados referente a

entrada de dados #3.
>>dedesc (Selecionar Característica)
Abre a janela Seleção da característica para a entrada de dados definida.
Nota: Se a característica não estiver definida como Selecionável pelo
usuário, o InfinityQS irá ignorar o comando do botão.
Comando:

>>dedesc([DescriptorName],[DEConfigNumber])
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Exemplos:

>>dedesc(Material,1) – Abre a janela Seleção da característica Material

referente a entrada de dados de número 1.
>>dejob (Selecionar Ordem)
Abre a janela para de seleção da ordem referente a Configuração de entrada de dados definida no
parâmetro do comando. Este comando pode ser utilizado para fechar uma ordem.
Nota: Se a ordem não estiver com a opção Selecionável pelo usuário ativa, o InfinityQS irá ignorar
o comando do botão.
Comando:
Exemplos:

>>dejob([DEConfigNumber])
>>dejob – Abre a janela de seleção da ordem utilizando a Configuração de entrada

de dados ativa.
>>dejob(3) - Abre a janela de seleção da ordem utilizando a Configuração de
entrada de dados #3.
>>delete (Deletar Subgrupo)
Executa o comando da barra de menus Subgrupo | Excluir, excluindo o subgrupo (ou subgrupos)
selecionado.
Comando:
>>delete
>>delot (Selecionar Lote)
Abre a janela de seleção do lote para a Configuração de entrada de
dados ativa ou a Configuração de entrada de dados definida no
parâmetro do comando.
Nota: Se o lote não estiver com a opção Selecionável pelo usuário
ativa, o InfinityQS irá ignorar o comando do botão.
Comando:
>>delot([DEConfigNumber])
Exemplos:
>>delot - Abre a janela Seleção do lote referente a
configuração de entrada de dados ativa.
>>delot(3) – Abre a janela Seleção do lote referente a configuração de entrada
de dados #3.
>>depart (Selecionar Produto)
Abre a janela Seleção do Produto para a entrada de dados ativa ou
para a entrada de dados definida no parâmetro do comando do botão.
Nota: Se o produto não estiver com a opção Selecionável pelo usuário
ativa, o InfinityQS irá ignorar o comando do botão.
Comando:
>>depart([DEConfigNumber])
Exemplos:
>>depart – Abre a janela Seleção do produto referente
a configuração de entrada de dados ativa.
>>depart(3) – Abre a janela Seleção do produto referente a configuração de
entrada de dados #3.
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>>deprocess – (Selecionar Processo)
Abre a janela Seleção do Processo para a entrada de dados ativa ou para a entrada de dados
definida no parâmetro do comando do botão.
Nota: Se o processo não estiver com a opção Selecionável pelo usuário ativa, o InfinityQS irá
ignorar o comando do botão.
Comando:
>>deprocess([DEConfigNumber])
Exemplos:
>>deprocess – Abre a janela Seleção do processo
referente a configuração de entrada de dados ativa.
>>deprocess(2) – Abre a janela Seleção do processo
referente a configuração de entrada de dados #2.
>>dereset (Redefinir Entrada de Dados)
Abre todas as janelas de seleção de dados referentes a Configuração de entrada de dados ativa ou
a configuração de entrada de dados definida no parâmetro do comando, permitindo que seja
pulada a seleção por meio do botão Avançar>.
Comando:
>>dereset([DEConfigNumber])
Exemplos:
>>dereset – Abre as janelas de seleção referentes a Configuração de entrada de
dados ativa.
>>dereset(1) - Abre as janelas de seleção referentes a Configuração de entrada
de dados #1.
>>deselect (Selecionar Configuração de Entrada de Dados)
Abre a lista de Configuração de entrada de dados disponíveis no
projeto.
Comando:
>>deselect
>>deshift (Selecionar Turno)
Abre a janela de seleção do turno para a Configuração de entrada de
dados ativa ou para a Configuração de entrada de dados definida no
parâmetro do comando.
Nota: Se o turno não estiver com a opção Selecionável pelo usuário ativa, o InfinityQS irá ignorar
o comando do botão.
Comando:
>>deshift([DEConfigNumber])
Exemplos:
>>deshift – Abre a janela Seleção do turno referente a configuração de entrada
de dados ativa.
>>deshift(2) – Abre a janela Seleção do turno referente a configuração de
entrada de dados #2.
>>detare (Selecionar Tara)
Abre a janela de seleção da tara para a Configuração de entrada
de dados ativa ou para a Configuração de entrada de dados
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definida no parâmetro do comando. Este comando irá funcionar apenas para testes definidos para
receber dados de instrumentos.
Nota: Na janela Propriedades do teste, ative a opção 4. Subtrair off set/tara do valor medido+
localizada na seção F. Opções diversas.
Comando:
>>detare([DEConfigNumber])
Exemplos:
>>detare – Abre a janela Medir valor da tara para a Configuração de entrada de
dados ativa.
>>detare(2) - Abre a janela Medir valor da tara para a Configuração de entrada de
dados #2.
>>detest (Selecionar Teste)
Abre a janela Seleção do Teste para a entrada de dados ativa ou para
a entrada de dados definida no parâmetro do comando do botão.
Nota: Se o teste não estiver com a opção Selecionável pelo usuário
ativa, o InfinityQS irá ignorar o comando do botão.
Comando:
>>detest(DEConfigNumber)
Exemplos:
>>detest – Abre a janela Seleção do teste referente a
configuração de entrada de dados ativa.
>>detest(1) – Abre a janela Seleção do teste referente a configuração de entrada
de dados #1.
>>deupdate (Atualizar Entrada de Dados)
Seleciona a configuração de entrada de dados, produto e/ou processo
definido no parâmetro de comando.
Comando:
>>deupdate([DEConfigNumber],[PartName],[Process
Name])
Exemplos:
>>deupdate(1,Peça Azul,Torno 167) – Seleciona

a entrada de dados #1, a Peça Azul e o Torno 167).
>>deupdate(,Peça Azul,Torno 167) – Seleciona a Peça Azul e o Torno 167 na
entrada de dados ativa.
>>deupdate(,Peça Azul) – Seleciona a Peça Azul na entrada de dados ativa.
>>dezero (Selecionar Zerar na Entrada de Dados)
Configura todos os instrumentos para zero que são lidos pelo ProFicient e que não coletam dados
utilizando botões de enviar. Ao zerar, você define um ponto de referência a ser utilizado em todas
as medições seguintes. Irá funcionar apenas para testes configurados para receber dados de
instrumentos.
Comando:
>>dezero([DEConfigNumber])
Exemplos:
>>dezero – Configura todos os instrumentos para zero que estiverem utilizando a
entrada de dados ativa.
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>>dezero(3) – Configura todos os instrumentos para zero que estiverem

utilizando a entrada de dados #3.
>> disable (Desabilitar Subgrupo)
Executa o comando da barra de menus Subgrupo | Desabilitar, desabilitando o subgrupo (ou
subgrupos) selecionado.
Comando:
>>disable
>>downtime (Evento de Parada de Máquina)
Cria um evento de parada de máquina para o processo relacionado
a configuração de entrada de dados ativada ou a configuração de
entrada de dados definida no parâmetro do comando. Se um
evento de parada de máquina referente ao processo ativo estiver
aberto, o InfinityQS irá abrir a janela de evento do processo para
que o evento possa ser fechado.
Comando:
>>downtime([DEConfigNumber])
Exemplos:
>>downtime – Cria um evento de parada de máquina para o processo da
configuração de entrada de dados ativa.
>>downtime(2) - Cria um evento de parada de máquina para o processo da
configuração de entrada de dados #2.
>>dscode (Selecionar Código de Defeito)
Abre a janela Seleção do código de defeito.
Comando:
>>dscode
>>dsdesc (Selecionar Característica)
Abre a janela Seleção da característica.
Comando:
>>dsdesc([DescriptorName],[DEConfigNumber])
>>dsemployee (Selecionar Funcionário)
Abre a janela Seleção do funcionário.
Comando:
>>dsemployee
>>dsjob (Selecionar Ordem)
Abre a janela Seleção da ordem.
Comando:
>>dsjob
>>dslot (Seleção do lote)
Abre a janela Seleção do lote.
Comando:
>>dslot
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>>dspart (Selecionar Produto)
Abre a janela Seleção do produto.
Comando:
>>dspart
>>dsprocess (Selecionar Processo)
Abre a janela Seleção do processo.
Comando:
>>dsprocess
>>dsshift (Selecionar Turno)
Abre a janela Seleção do turno.
Comando:
>>dsshift
>>dstest (Selecionar Teste)
Abre a janela Seleção do teste.
Comando:
>>dstest
>>edit (Editar Subgrupo)
Executa o comando da barra de menus Subgrupo | Editar, exibido a
janela com os dados do subgrupo selecionado.
Comando:
>>edit
>>eventadd (Adicionar Evento de Processo)
Executa o comando da barra de menus Evento | Adicionar, abrindo
a janela Eventos: Adicionar para o processo referente ao subgrupo
selecionado no gráfico de controle. Isto permite a inserção de
detalhes sobre o evento do processo, incluindo Códigos de causa
atribuível (CCA) e Códigos de ação corretiva (CAC).
Comando:
>>eventadd
>>eventdelete (Excluir Evento de Processo)
Executa o comando da barra de menus Evento | Excluir, excluindo o evento de processo
relacionado ao subgrupo selecionado.
Comando:
>>eventdelete
>>eventedit (Editar Evento de Processo)
Executa o comando da barra de menus Evento | Editar, abrindo a janela Eventos: editar,
relacionado ao subgrupo selecionado.
Nota: Se não existir evento de processo relacionado ao subgrupo selecionado, o InfinityQS irá
ignorar o comando do botão. Para forçar que o InfinityQS crie um novo evento de processo, utilize
o comando >>eventedit(1).
Comando:

>>eventedit
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Exemplos:

>>eventedit – Abre o evento de processo referente ao subgrupo selecionado a

fim de editá-lo.
>>eventedit(1) - Abre o evento de processo referente ao subgrupo selecionado

a fim de editá-lo. Caso não exista evento para o subgrupo, um novo evento será
criado.
>>eventview (Exibir Evento de Processo)
Executa o comando da barra de menus Evento> Exibir, abrindo a janela com o processo de evento
referente ao subgrupo selecionado, apenas com o status de visualização.
Nota: Se não existir evento de processo relacionado ao subgrupo selecionado, o InfinityQS irá
ignorar o comando do botão. Para forçar que o InfinityQS crie um novo evento de processo, utilize
o comando >>eventedit(1).
Comando:

>>eventview

>>exit (Sair do InfinityQS)
Executa o comando da barra de menus Projeto> Sair, fechando o aplicativo InfinityQS.
Comando:
>>exit
>>export (Exportar Gráfico)
Executa o comando da barra de menus Carta | Exportar, exportando o gráfico de controle no
formato Windows Meta File (.wmf).
Comando:
>>export
>>exporthtml (Exportar Gráfico para html)
Executa o comando da barra de menus Gráfico> Exportar> HTML, exportando o gráfico ativo para
o formato html;
Comando:
>>exporthtml
>>exportprojecttohtml (Exportar Projeto para html)
Executa o comando da barra de menus Projeto> Exportar para HTML, exportando todos os
gráficos existentes no projeto para o formato html.
Comando:
>>exportprojecttohtml
>>fonts (Preferências da Fonte)
Executa o comando da barra de menus Preferências> Minhas
preferências> Fontes, abrindo a janela Preferências da fonte,
permitindo a modificação da fonte do título, subtítulo, dados, etc.
Comando:
>>fonts
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>>graph (Opções do Gráfico)
Executa o comando da barra de menus Carta> Opções de exibição>
Gráfico, abrindo a janela Opções do gráfico referente ao gráfico
ativo, permitindo que seja modificada a aparência do gráfico.
Comando:
>>graph
>>header (Formado do Cabeçalho)
Exeuta o comando da barra de menus Carta | Opções de exibição |
Cabeçalho, abrindo a janela Opções do cabeçalho referente ao
gráfico ativo, permitindo que seja modificada a aparência do
cabeçalho.
Comando:
>>header
>>help (Sistema de Ajuda)
Executa o comando da barra de menus Ajuda | Conteúdo, abrindo o
sistema help.
Comando:

>>help

>>lines (Preferências da Fonte)
Executa o comando Preferências> Minhas preferências | Linhas,
abrindo a janela.
Comando:
>>lines
>>mailbox (Caixa de E-mail)
Executa o comando da barra de menus Preferências> Estação de
trabalho> Caixa de mail, abrindo a janela Caixa de mail exibindo os
emais enviados.
Comando:
>>mailbox
>>mailserver (Servidor de E-mail)
Executa o comando da barra de menus Preferências> Estação de
trabalho> Servidor de mail, abrindo a janela Propriedades do email,
permitindo que sejam configuradas as opções do servidor de email
Comando:
>>mailserver
>>menu (Exibir Menu)
Cria um pull-down list no botão da barra de ferramentas por meio do
botão Menu localizado na janela Configurar barra de ferramentas. Na
janela Configurar menu, digite o nome e comando para cada item do
submenu.
Comando:
>>menu
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>>minimize (Minimizar o Projeto)
Minimiza a plicação SPC MI na barra de tarefas do Windows
Comando:
>>minimize
>>ncclim (Configurar Limites de Conteúdo Líquido)
Abre a tela Requisito Controle de Conteúdo Líquido com a seleção de
dados do gráfico ativo.
Comando:
>>ncclim
>>new (Criar Novo Gráfico ou Projeto)
Se nenhum projeto estiver carregado no InfinityQS, o botão (quando criado no nível estação de
trabalho), executa o comando da barra de menus Projeto | Novo. Se o projeto estiver carregado
no InfinityQS, o botão executa o comando da barra de menus Carta | Novo.
Comando:
>>new
>>notes (Comentário no Subgrupo)
Executa o comando da barra de menus Subgrupo | Comentário,
abrindo a janela Subgrupo: Comentários referente ao subgrupo
selecionado.
Comando:
>>notes
>>number (Configurar Formato dos Números)
Executa o comando da barra de menus Carta | Opções de exibição |
Formato do número, abrindo a janela Formato dos números,
permitindo que seja configurado o formato dos números exibidos no
gráfico.
Comando:
>>number
>>open (Abrir Projeto)
Executa o comando da barra de menus Projeto | Abrir, permitindo a navegação para outro
projeto.
Comando:
>>open
>>preview (Prévia de Impressão)
Executa o comando da barra de menus Gráfico| Prévia de impressão, abrindo o gráfico ativo na
janela Previa de impressão.
Comando:
>>preview
>>print (Imprimir Gráfico)
Executa o comando Carta | Imprimir, imprimindo o gráfico ativo.
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Nota: Para imprimir todos os gráficos existentes no projeto, pressione SHIFT e clique no botão
com o comando >>print.
Comando:

>>print

>>printall (Imprimir Todos os Gráficos)
Executa o comando da barra de menus Projeto | Imprimir todos, imprimindo todos os gráficos
existentes do projeto.
Comando:
>>printall
>>processstate (Estados do Processo)
Define o estado do processo utilizando três opções de argumentos:
Processo. Se o nome do processo não estiver definido, o InfinityQS solicitará a seleção do
processo.
Estado. Se o estado do processo não estiver definido, o InfinityQS solicitará a seleção do estado.
Produto. Se o produto não estiver definido, o InfinityQS solicitará a seleção do produto.
Comando:
Exemplos:

>>processstate([Process],[ProcessState],[Part])
>>processstate – define o estado do processo, solicitando a seleção de

processo, estado e produto.
>>processstate(Torno 167,Fechado,Peça Azul) – Define o estado do

processo Torno 167 para Fechado referente ao produto Peça Azul).
Nota: Alternativamente, você pode digitar >>processstate(DEConfigNumber) para utilizar a
Configuração de Entrada de Dados identificada pelo número, sendo solicitado a seleção do
processo, estado e produto.
>>prompt (Exibir Prompt)
Abre uma janela de mensagem (prompt) para o usuário interagir, permitindo a criação de
notificações ao utilizar a configuração de scripts no botão da barra de ferramentas (arquivos .IPTC
(InfinityQS ProFicient Toolbar Comands)), utilizando até cinco argumentos:
Display Message – Exibe uma mensagem, sendo possível definir tokens (por exemplo, %user para
exibir o nome do usuário logado no sistema), ou comandos unicode (por exemplo, %CRLF para
exibir uma nova linha). Se a mensagem contiver vírgulas, digite a mensagem entre aspas. Por
exemplo, digite “Após selecionar o Produto, inicie a coleta de medições”.
Ícones e Botões – Utilizando um valor, você pode definir o ícone e os botões da janela de
mensagem.
Ícones disponíveis: 16 Ícone crítico
32 Ícone de questão
64 Ícone de informação
Botões disponíveis: 0 OK
1 OK\Cancelar
2 Cancelar\Tentar novamente\Ignorar
HarboR Informática Industrial
Florianópolis - SC | 48 3333 2249
www.harbor.com.br

14
Comandos da Barra de Ferramentas

Copyright © HarboR Informática Industrial Ltda. Todos os direitos reservados.

3 Sim\Não\ Cancelar
4 Sim\Não
5 Tentar novamente\Cancelar
Botão padrão:
0 Primeiro botão padrão
256 Segundo botão padrão
512 Terceiro botão padrão
Para definir os ícones, botões e botão padrão, utilize o somatório referente. Por exemplo, para
exibir o ícone de questão, os botões Sim\Não\Cancelar, e o botão padrão como sendo o Não,
utilize o valor 291.
Título do Prompt – Barra de título do prompt. Se este parâmetro não for definido, o InfinityQS
exibe o nome do aplicativo. Se o título contiver vírgulas (,), digite o título entre aspas.
Cor do Prompt – Cor de fundo do prompt (%Red, %Gren, %Yellow, %Blue, %White, %Magenta e
%Cyan). Se este parâmetro não for definido, o InfinityQS irá utilizar a cor padrão do Windows.
Nota: Alternativamente, você pode definir a cor com os valores numéricos do Windows (por
exemplo, 225 para vermelho, 65280 para verde e 16711680 para azul).
Tempo de exibição do Prompt – Tempo em segundos (1 – 3000)
antes do botão padrão ser automaticamente clicado, fechando o
prompt.
Comando:>>prompt([DisplayMessage],[IconsAndButtons]
,[PromptTitle],[PromptColor],[PromptCountdown])
Exemplos:
>>prompt(%user%CRLF%CRLFA
entrada
de
dados deve iniciar a partir de agora)
>>prompt(%part%CRLFO produto está correto?,3)
>>prompt(%part%CRLF%CRLFO
produto
está
correto?,291,Part Question,%Blue,10)

>>publish (Publicar na web)
Executa o comando da barra de menus Preferências | Estação
de trabalho> Servidor web, abrindo a janela Servidor web
permitindo que seja realizado a configuração de agendamentos de
publicação.
Comando:
>>publish
>>recent (Abrir Projetos Recentes)
Navega e abre um projeto recente baseado na posição exibida na
lista do menu Projeto.
Comando: >>recent([ProjectListNumber])
Exemplos:

>>recent(1) – Reabre o projeto atual, o qual você

pode utilizar quando desejar recuperar as seleções
do projeto após realizar alterações.
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>>recente(2) – Abre o último projeto que havia sido aberto na estação de

trabalho, o qual você pode utilizar para navegar para o projeto anterior.
>>remove (Remover Gráfico)
Executa o comando da barra de menus Carta | Remover, removendo o gráfico ativo.
Nota: Para remover de uma só vez todos os gráficos do projeto, pressione SHIFT e clique no botão.
Comando:

>>remove

>>report (Configurar Relatório)
Executa o comando da barra de menus Carta> Opções de
exibição> Relatório, abrindo a janela Opções do relatório
onde pode-se configurar o relatório exibido no gráfico.
Comando:
>>report
>>reprocess (Reprocessar Gráfico)
Executa o comando da barra de menus Opções | Reprocessar dados, atualizando o gráfico ativo.
Comando:
>>reprocess
>>reprocessall (Reprocessar Todos os Gáficos)
Executa o comando da barra de menus Opções | Reprocessar todos, atualizando todos os gráficos
do projeto.
Comando:
>>reprocessall
>>roleprofiles (Definir Perfil do Nível)
Executa o comando da barra de menus Preferências>
Perfis>Funções, exibindo a janela Preferências de perfil: Funções,
permitindo alterar as definições de interface (fontes, linhas, botões
da fita e barra de menu) para uma função específica (por exemplo,
administrador, operador, etc.).
Comando:
>>roleprofiles
>> save (Salvar Projeto)
Executa o comando da barra de menus Projeto> Salvar, salvando as alterações realizadas no
projeto.
Comando:
>>save
>>send (Enviar para um Aplicativo)
Exporta os dados (somente os dados e não o gráfico), do gráfico ou relatório ativo para o
aplicativo definido no parâmetro do comando do botão (Microsoft Word, Microsoft Excel,
NotePad, WordPad, MiniTab,JMP)
Comando:
>>send
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Exemplos:

>>send – Abre uma janela solicitando o destino para a exportação dos dados.
>>send(Microsoft Excel) – Exporta os dados para o aplicativo Microsoft Excel.

>>sendidefmdi (Enviar para IDEF MDI)
Exporta os dados (somente os dados e não o gráfico), do gráfico ou relatório ativo para um local
IDEF Transporter, permitindo que os dados sejam transcritos para um EIS remoto.
Comando:
>>sendidefmdi([TransporterDestination])
>>showchart (Exibir Gráfico)
Abre o gráfico identificado no parâmetro do comando.
Comando:
>>showchart([ChartNumber])
Exemplos:
>>showchart(About) – Exibe o gráfico chamado About.
>>showchart(3) – Exibe o terceiro gráfico.
>>signoff (Logout do Usuário)
Executa o comando da barra de menus Projeto| Logout do usuário, realizando o logout do usuário
logado no sistema.
Comando:
>>signoff
>>signon (Login do Usuário)
Executa o comando da barra de menus Projeto | Login do usuário,
exibindo a tela de login do usuário no sistema.
Comando:
>>signon
>>speclim (Definir Limites de Especificação)
Executa o comando da barra de menus Opções | Limites de
especificação, exibindo a janela Limites de especificação: Adicionar
referente ao gráfico ativo.
Comando:
>>speclim
>>start_date (Iniciando a Faixa de Datas)
Redefine a data estática do primeiro pontos a incluir na sessão
Opções da janela de tempo para o horário corrente, permitindo
que um novo turno oculte dados coletados previamente de
maneira a exibir apenas pontos do horário corrente em diante.
Nota: Esta funcionalidade não funciona nos relatórios de dados.
Comando:

>>start_date

>>subgroupcomment (Adicionar Comentário no Subgrupo)
Executa o comando da barra de menus Subgrupo | Comentários |
Adicionar, abrindo a janela Subgrupo – Comentários: Adicionar
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referente ao subgrupo selecionado. Alternativamente, você pode definir um comentário por meio
de um argumento entre parênteses, além de incluír tokens (por exemplo, %user para adicionar o
nome do usuário logado ao comentário)
Comando:
>>subgroupcomment([DefaultComment])
Exemplos:
>>subgroupcomment – Abre a janela Subgrupo – Comentários: Adicionar para a
inserção de um novo comentário.
>>subgroupcomment(Peça %part aprovada por %user) – Adiciona o
comentário “Peça Azul aprovada por Marcus da Silva”, caso a Peça Azul seja
referente ao subgrupo selecionado e caso o usuário logado no sistema tenha o
registro do nome de Marcus da Silva.
>>subgroudescriptor (Definir característica definida pelo usuário)
Define a característica para o subgrupo selecionado.
Comando:
>>subgroupdescriptor([DescriptorName, [DescriptorValue])
>>subgroupevents (Adicionar Evento de Subgrupo)
Executa o comando da barra de menus Subgrupo | Eventos abrindo a
janela Subgrupo Eventos referente ao subgrupo selecionado,
permitindo que sejam registrados detalhes em relação ao subgrupo,
incluindo Códigos de causa atribuível (CCA) e Códigos de ação
corretiva (CAC).
Comando:
>>subgroupevents
>>systemprofiles (Definir Perfil do sistema)
Executa o comando da barra de menus Preferências | Perfis
| Sistema, exibindo a janela Preferências de perfil: Sistema,
permitindo alterar as definições de interface (fontes, linhas,
botões da fita, barra de menu e preferências do gráfico) para
todos.
Comando:
>>systemprofiles
Nota: Perfis de funções e usuários sobrescrevem o perfil do sistema.
>>userprofile (Definir Perfil do usuário)
Executa o comando da barra de menus Preferências | Perfis |
Usuário, exibindo a janela Preferências de perfil: Usuário,
permitindo alterar as definições de interface (fontes, linhas,
botões da fita e barra de menus) para o sistema de um usuário
específico.
Comando:
>>systemprofile
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