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“Tools Exporter” 

 
 

Tools ini dibuat untuk meng- export data yang ada di Fina dan disajikan dalam bentuk               
file XML, CSV, TXT, XLS atau DBF. Tools ini biasanya digunakan karena user             
menggunakan aplikasi lain yang membutuhkan data yang ada di Fina dimana file (XML,             
CSV, TXT, XLS atau DBF) hasil dari tools exporter akan di import ke aplikasi lainnya. 
 

1. Persiapan File 
Untuk menggunakan tools ini sebelumnya user wajib menyiapkan file sebelumnya di           

mana File tersebut diletakkan ke dalam 1 buah folder. File yang dibutuhkan oleh user adalah               
sebagai berikut : 

● ExporterFINA.exe 
● ExporterFINA.ini 
● gds32.dll 
● Bila menggunakan exporter file DBF, install Borland Database Engine (BDE). 

 
2. Setting Data ExporterFina.ini 

Jika File yang dibutuhkan sudah diletakkan ke dalam 1 buah folder maka langkah             
selanjutnya adalah setting ExporterFina.ini. ExporterFina.ini terdapat beberapa point setting         
yang harus dilengkapi, setting tersebut antara lain sebagai berikut : 
 
[Main] 

● Database = diisi dengan database yang akan diexport full path. 
● Output = diisi dengan folder yang akan menjadi tempat simpan file export 
● DistCode = diisi dengan kode distributor 
● Count = diisi dengan jumlah file yang akan di-export 
● Type = diisi dengan XML, CSV, TXT, XLS atau DBF 
● SEPARATOR = diisi dengan karakter untuk memisahkan per field. Hanya         

berlaku bila Type = CSV/TXT 
● SPLITFILE = diisi dengan 1 atau 0. Bila 1, maka file output akan dipecah             

berdasarkan field pertama. Bila Field pertama berubah maka akan terbentuk file yang            
baru. Setting ini hanya berpengaruh bila TYPE=CSV/TXT 

 
[1] = Buat section sebanyak Main|Count di atas. Ganti angka 1 sesuai           
dengan  urutan. 

● Database = Bila tidak diisi, akan gunakan setting di [Main] 
● Output = Bila tidak diisi, akan gunakan setting di [Main] 
● SEPARATOR = Bila tidak diisi, akan gunakan setting di [Main] 



● SQLCount = Berisi angka berapa baris SQL yang akan dibuat 
● SQLX = Isi dengan SQL statement. Ganti X dengan 1 s/d SQLCount Gunakan            

parameter :fromDate dan :AsOf bila ingin mengisi parameter tanggal yang dipilih. 
● Header = Diisi dengan field yang akan dijadikan Attribute Header di tipe           

XML. Setting ini juga digunakan untuk file name. File name yang terbentuk adalah:             
ddmmyyyy_header.xxx 

● UseHeader = Diisi 1 bila ingin menampilkan Header di atas data. 
● Footer = Diisi bila ingin menampilkan keterangan di bawah setelah data habis.            

Hanya berlaku bila CSV/TXT. Tambahkan [Count, X] bila ingin menambahkan total           
baris file tersebut  

● (termasuk header & footer). 
● X = jumlah digit dari Count. 

● FieldCount= Diisi dengan jumlah field yang di-select oleh SQL 
● ColumnX = Diisi dengan nama column bila ingin override field hasil select SQL.             

Setting ini hanya berlaku untuk TYPE = XML, XLS dan DBF. Field hasil select              
selalu Upper Case. Bila Caption ingin Case sensitive, gunakan fasilitas ini. 

● TipeX = Diisi dengan tipe field (integer, varchar(x), double, date). Hanya           
digunakan untuk tipe DBF. Untuk Varchar, ganti x dengan panjang string.  

 
Berikut contoh file yang sudah disetting file nya berdasarkan kebutuhan data yang            

akan di import : 
 

[Main] 
Database = D:\Case\Manual book\Exporter\exporter\AMAN.FDB 
Output   = D:\Case\Manual book\Exporter\exporter 
Type = CSV 
DistCode = 104059 
Count = 1 
 
[1] 
SQLCount=7 
SQL1=SELECT 'DIALCLIENT03ID' RecordType, '104059' DistributorCode, r.ID, 
r.PERSONNO, r.PERSONTYPE, r.BALANCE, r.NAME, r.ADDRESSLINE1, r.CITY 
SQL2=FROM PERSONDATA r 
 
'PREMIUM'  
Header=DIALCLIENT03ID_104059 
FieldCount=9 
Column3=ID 
Column4=PERSONNO 
Column5=PERSONTYPE 
Column6=BALANCE 
Column7=NAME 
Column8=ADDRESSLINE1 



Column9=CITY 

 
 
 
 
 

3. Cara menggunakan ExporterFina.exe 
Jika sudah melakukan semua setting dengan benar langkah selanjutnya adalah buka           

ExporterFina.exe. Jika tools tersebut sudah terbuka silahkan pilih parameter tanggal yang           
akan di export (File hasil export bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan melalui sql yang ada              
apakah file yang akah di export tanggal setelah as of atau sebelum). Berikut tampilannya: 
 

 
 

Jika data sudah selesai maka langkah selanjutnya adalah tekan tombol export dan            
tunggu hingga hasilnya selesai jika sudah maka akan ada notify apakah error atau berhasil              
export. 
 

 
 

Berikut hasil export dari tools exporter, berdasarkan query yang ada di           
exporterfina.ini: 
 



 




