گزینه هایReport Builder
 Report Builderدارابی تنظیماتی است که باید از آنها آگاه باشید .این قسمت در مورد صفحه ی  Report Builder Optionsبحث
می کند.
توضیحات
برای نمایش صفحه ی  Report Builder Optionsمنوی  Report Builderرا باز کرده و روی دکمه ی  Optionsکلیک کنید تا
صفحه ی زیر نمایش داده شود.

تنظیمات زیر در دسترس می باشند:
به طور پیش فرض از این  report serverیا سایت استفاده کنید – احتماال نیاز خواهید داشت که این  URLرا از دپارتمان
 ITخود بگیرید .برای یک  Report Serverدر حال اجرا به سبک داخلی  URLمربوط به سرویس وب Reporting
 Servicesمی باشد؛ به عنوان مثال  . http://servername/reportserverبرای یک  Report Serverدر حال اجرا به
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سبک  URL ، SharePoint Integratedاز سایت روت در یک سایت کالکشن می باشد که Reporting Services
 Add-Inبرای  SharePointفعال می باشد ،برای مثال .http://sharepointserver
انتشار بخش های گزارش به این فولدر به طور پیش فرض – فولدر پیش فرض را برای انتشار بخش های گزارش تعیین کنید.
آپدیت ها را برای بخش های منتشر شده در گزارش های من نشان دهید – تعیین کنید که یک شاخص بصری visual
 indicatorهنگامی که بخشی ازگزارش شما آپدیت می شود ،نشان داده شود.
نمایش دیالوگ باکس  Getting Startedدر ابتدای کار – تعیین کنید که آیا می خواهید صفحه ی  Getting Startedنمایش
داده شود یا نه.
نمایش سایت ها و سرورهای اخیر – تعیین کنید که چه تعداد از سایت ها و اتصاالت اخیر در صفحه ی Open Report
 and Report Save Asنمایش داده شوند.
نمایش تعداد دیتاست های مشترک اخیر و اتصاالت منبع داده – هنگامی که یک دیتاست مشترک و یا منبع داده ی مشترک به یک
.گزارش اضافه کنید ،تعدادی که باید نمایش داده شوند را تعیین کنید
نمایش تعداد داکیونت های اخیر – تعیین تعداد گزارش ها برای نمایش در لیست  Recent Documentsروی منوی اصلی
.Report Builder
پاک کردن تمام لیست های اخیر آیتم ها – سایت ها ،سرورها ،دیتاست ها ،منابع داده و لیست های اخیر داکیومنت ها را حذف
کنید.
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