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RESUMO

O OSSYS, é  um sistema de  ordem de  serviço  desenvolvido para  gerenciar  e

controlar os serviços prestados por empresas.  O principal objetivo é tornar o serviço

prestado pela empresa ao cliente, o mais transparente e visível possível, notificando o

cliente  a  cada  alteração na  ordem de  serviço.  Para o desenvolvimento deste  sistema

foram utilizados alguns recursos pontuais  das normas do cobit  e itil,  que atualmente

estão entre as normas mais conceituadas no mercado, para auxiliar a transparência entre

cliente e empresa.

Palavras Chave: CobiT, ITIL.,Ordem de serviço, transparência, controle



Title: OSSYS System Service Order

ABSTRACT

The OSSYS, is a work order system designed to manage and monitor services

provided by companies . The main goal is to make the service provided by the company

to the customer, the more transparent and visible as possible,  notifying the customer

every change in the order of service. To develop this system some specific features of the

cobit  and itil  standards, which are currently among the most reputable in the market

rules, to aid transparency between client and company were used .

Key words : CobiT , ITIL , Service order , transparency , control.
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1. INTRODUÇÃO 

No contexto atual das empresas de prestação de serviço, pela distância entre a

empresa,  e  o  cliente  por  muitas  vezes  existem  perdas  de  informação  do  problema

apresentado pelo cliente.

Um dos principais problemas encontrados nesse contexto atualmente, é a falta de

informações que o cliente recebe sobre o andamento do serviço solicitado

Para solucionar este problema da falta de informação entre empresa e cliente, o

sistema OSSYS (Sistema de Ordem de Serviço), tem como objetivo reduzir a perda de

informações  e  aumentar  a  visibilidade  e  transparência  sobre  o  serviço  prestado  ao

cliente.

Mediante  ao  problema  identificado,  o  sistema  ira  seguir  determinados  fluxos

como mostrado na figura abaixo, para a solução do problema.

Apos a identificação do solicitante do serviço, o funcionário ira verificar se o

mesmo já consta como cadastrado no sistema. No caso do solicitante ainda não possuir

cadastro, um novo cliente sera cadastrado .

Para assim poder efetuar a abertura da ordem de serviço. Para a realização da

abertura da ordem de serviço deve conter algumas informações tais como, cliente, 
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funcionário e defeito relatado, se for de interesse do cliente ele sera notificado via

e-mail do andamento dessa ordem de serviço.

Para a finalização do atendimento solicitado inicialmente pelo cliente  existem

duas maneiras:

A) Através do acesso do cliente ao sistema ele poderá fazer uma avaliação do

serviço prestado e como consequência ocorrera a finalização dessa ordem de serviço;

B)  Outra  maneira  se  dará  através  do  processamento  automático  do  sistema,

verificando a existência de ordens de serviço concluídas, pendentes de avaliação. No

período superior a 3 dias, neste caso sera atribuído a avaliação regular e também ocorrera

a finalização dessa ordem de serviço.

O cliente  também poderá,  a  qualquer  momento,  consultar  o  andamento  e  ou

históricos  dos  registros  de  atendimento  realizados,  em  solicitações  abertas  e  ou

finalizadas.
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2. OBJETIVO

O objetivo é Desenvolver um sistema capaz de gerenciar solicitações de serviços

de  clientes  para  empresas,  afim  de  possibilitar  a  visualização  e  transparência  da

execução da ordem de serviço do cliente.
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3.NORMAS DE PROGRAMAÇÃO COBIT E ITIL

3.1 CobiT

O CobiT (Control Objetives for Information and related tecnology) como lembra

(LOUREIRO, 2012) é um framework para gestão de TI, com alinhamentos estratégicos

que auxiliam na hora de gerenciar riscos e benefícios associados dentro da área de TI.

Um dos principais objetivos do CobiT é atender as necessidades da gestão de TI.

Para alcançar esse objetivo o CobiT possui um conjunto de funções, entre elas estão as

funções de pesquisa, desenvolvimento, publicação e promoção.

A utilização do framework CobiT garante que os objetivos de TI sejam alinhados

com  os  objetivos  da  empresa,  o  que  permite  uma  indicação  de  recursos  a  serem

utilizados além do gerenciamento de riscos.

O CobiT é orientado ao negócio. Ou seja fornece informações detalhadas para

gerenciar  processos  baseados  em  objetivos  de  negócios.  O  CobiT  é  projetado  para

auxiliar três audiências distintas:

Gerentes  que necessitam avaliar  o  risco e  controlar  os  investimentos  de TI  em uma

organização.

Usuários que precisam ter garantias de que os serviços de TI que dependem os

seus  produtos  e  serviços  para  os  clientes  internos  e  externos  estão  sendo  bem

gerenciados.

Auditores que podem se apoiar nas recomendações do CobiT para avaliar o nível

da gestão de TI e aconselhar o controle interno da organização.

3.1.1 Os Princípios Básicos do Cobit

Na Figura 1 podemos quais são os 4 princípios básicos do cobit. 

Figura 1: Princípios básicos do Cobit



13

Requisitos de Negócios: são instruções que definem como atingir o objetivo de negócio.

Em geral,  refletem funções  que o usuário  precisa realizar  para  atingir  o  objetivo do

sistema ou funções de apoio à estratégia do negócio

Recursos de TI: Para atender aos requisitos de negócios para TI, a organização precisa

investir nos recursos necessários para criar uma adequada capacidade técnica que atenda

a uma necessidade de negócios resultando no desejado retorno.

Processos de TI: Os processos possibilitam que os serviços de TI sejam impessoais, ou

seja,  independente  de  quem  executará  os  trabalhos,  serão  realizados  as  mesmas

atividades,  avaliados  os  mesmos  parâmetros,  produzidos  os  mesmos  artefatos,

gerenciados pelo mesmo conjunto de indicadores.

Informação  Organizacional:  A  informação  organizacional  possui  características  e

dimensões específicas. Um de seus segmentos é a informação estratégica, que tem como

principal objetivo o uso de dados, informação e conhecimento para agregação de valor a

produtos e/ou serviços, garantindo a sobrevivência da organização aos desafios atuais.

3.1.2 Domínios do CobiT:

O CobiT é dividido em 4 domínios, os quais cada um possui 4 processos. 

Na  figura  (figura  2)  iremos  notar  como  funcionam as  interligações  entre  os

domínios do CobiT.

Figura 2: Dominios do Cobit
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Planejar e Organizar: Este domínio cobre a estratégia e as táticas, preocupando-se com

a identificação da maneira em que TI pode melhor contribuir para atingir os objetivos de

negócios. O sucesso da visão estratégica precisa ser planejado, comunicado e gerenciado

por  diferentes  perspectivas.  Uma  apropriada  organização  bem  como  uma  adequada

infraestrutura  tecnológica  devem  ser  colocadas  em  funcionamento.  Este  domínio

tipicamente ajuda a responder as seguintes questões gerenciais: 

 As estratégias de TI e de negócios estão alinhadas? 

 A empresa está obtendo um ótimo uso dos seus recursos? 

 Todos na organização entendem os objetivos de TI? 

 Os riscos de TI são entendidos e estão sendo gerenciados? 

 A qualidade dos sistemas de TI é adequada às necessidades de negócios?

Adquirir e Implementar: Para executar a estratégia de TI, as soluções de TI precisam

ser identificadas, desenvolvidas ou adquiridas, implementas e integradas ao processo de

negócios. Além disso, alterações e manutenções nos sistemas existentes são cobertas por

esse  domínio  para  assegurar  que  as  soluções  continuem a  atender  aos  objetivos  de

negócios. Este domínio tipicamente trata das seguintes questões de gerenciamento: 

 Os novos projetos fornecerão soluções que atendam às necessidades de

negócios? 

 Os novos projetos serão entregues no tempo e orçamento previstos? 

 Os novos sistemas ocorreram apropriadamente quando implementado? 

 As alterações ocorrerão sem afetar as operações de negócios atuais?

Entregar e dar Suporte: Este domínio trata da entrega dos serviços solicitados, o que

inclui  entrega  de  serviço,  gerenciamento  da  segurança  e  continuidade,  serviços  de

suporte  para  os  usuários  e  o  gerenciamento  de  dados  e  recursos  operacionais.  Trata

geralmente das seguintes questões de gerenciamento: 

 Os serviços de TI estão sendo entregues de acordo com as prioridades de

negócios? 

 Os custos de TI estão otimizados? 

 A força  de  trabalho  está  habilitada  para  utilizar  os  sistemas  de  TI  de

maneira produtiva e segura? 

 Os  aspectos  de  confidencialidade,  integridade  e  disponibilidade  estão

sendo contemplados para garantir a segurança da informação?
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Monitorar e avaliar: Todos os processos de TI precisam ser regularmente avaliados

com o  passar  do  tempo  para  assegurar  a  qualidade  e  a  aderência  aos  requisitos  de

controle.  Este domínio aborda o gerenciamento de performance, o monitoramento do

controle interno, a aderência regulatória e a governança. Trata geralmente das seguintes

questões de gerenciamento: 

 A performance de TI é mensurada para detectar problemas antes que seja

muito tarde? 

 O  gerenciamento  assegura  que  os  controles  internos  sejam efetivos  e

eficientes? 

 O desempenho da TI pode ser associado aos objetivos de negócio? 

 Existem controles adequados para garantir confidencialidade, integridade

e disponibilidade das informações?

3.1.3 Características do CobiT:

O framework do CobiT foi criado tendo como principais características:

• O foco no negócio

• A orientação a processos

• Ser baseado em controles

• Ser direcionado por métricas

3.1.4 Benefícios do CobiT

      Na era da dependência eletrônica dos negócios e da tecnologia, as organizações

devem  demonstrar  controles  crescentes  em  segurança.  Cada  organização  deve

compreender seu próprio desempenho e deve medir seu progresso. O benchmarking com

outras organizações deve fazer parte da estratégia da empresa para conseguir a melhor

competitividade em TI. As recomendações de gerenciamento do CobiT com orientação

no modelo de maturidade em governança auxiliam os gerentes de TI no cumprimento de

seus objetivos alinhados com os objetivos da organização.

Os  guide lines  de gerenciamento do CobiT focam na gerência por desempenho

usando  os  princípios  do  balanced  scorecard.  Seus  indicadores  chaves  identificam e

medem os resultados dos processos, avaliando seu desempenho e alinhamento com os

objetivos dos negócios da organização.
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3.2 ITIL

O ITIL como lembra (MANSUR, 2009) foi  desenvolvida pela CCTA (Central

Competing  and  Telecommunications  Agency)  atual  OGC  (Office  of  Goverment

Commerce). A biblioteca foi criada pela CCTA e tinha o objetivo melhorar os processos

do departamento de TI do governo britânico. Surgiu em 1980 e desde então as empresas

perceberam que as práticas sugeridas poderiam ser aplicadas em seus processos de TI. Já

em 1990, a ITIL se tornou padrão mundial, o que fez dela ter várias adaptações de outros

fornecedores, como a Microsoft e a IBM.

Atualmente as dependências da TI para as empresas fazem com o que os gestores

de TI busquem melhores práticas como redução de custo e agilidade em seus processos.

A  cada  dia  mais  empresas  adotaram  as  práticas  de  ITIL,  que  oferece  um

framework comum para todas as atividades do departamento de TI. Estas atividades são

divididas  em  processos  que  fornecem  um  framework  eficaz  e  aprimorado,  o  que

propiciam o uso das melhores práticas fazendo com que o departamento de TI possa

adotar independente da estrutura da organização.

O ITIL apresenta as melhores práticas de forma coesa e não pode ser vista como

uma metodologia, pois as práticas são flexíveis à adaptação aos processos, diferente da

metodologia que possui regras definidas. A vantagem da adoção das práticas está em

“reinventar a roda”, ou seja, adotar práticas já testada propicia um ganho de tempo e

retorno rápido.

3.2.1 Características do ITIL:

O uso da ITIL como lembra (PAULO AUGUSTO,2009) tem sido difundido por

todo o mundo e apresenta algumas características como a utilização de um Framework

que não é de domínio público, ou seja, um modelo criado para a gestão de serviços de

tecnologia da informação que possui uma organização detentora dos direitos autorais, no

caso pode ser utilizado sem a aquisição de uma licença de uso ou pagamento de royalties

para o órgão governamental  que  detém seus  direitos  o OGC (Office  of  Government

Commerce),  mas,  no  entanto  existe  um  custo  para  o  profissional  de  informática

interessado  nesse  modelo  de  gestão  poder  adquirir  os  livros  que  abordam  o  tema

profundamente e para se tornar um profissional certificado pelas mesmas para poder

praticar a ITIL profissionalmente nas organizações. Outra característica da ITIL é o foco 

sobre a qualidade da prestação dos serviços. 
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Como um framework,  o  principal  objetivo  da  ITIL é prover  um conjunto  de

práticas  de  gerenciamento  de  serviços  de  TI  testadas  e  comprovadas  no  mercado

(FERNANDES, ABREU ,2008), o que de maneira prática poupa muitas organizações de

implantar métodos não testados e que podem ocasionar uma perda de tempo e recursos. 

Serviço é um meio de proporcionar valor aos clientes, facilitando resultados que

os clientes querem realizar sem a apropriação dos custos e riscos específicos (Traduzido

do Guia OGC – ITIL V3 – Service Strategy).

3.2.2 Utilização do ITIL dentro do sistema:

Uma das principais características do  ITIL é a quantidade de informações que o

cliente ira ter diante a sua solicitação.

Dentro do sistema OSSYS isso foi abordado de 2 maneiras, uma delas é se for de

escolha do cliente ele poderá receber um e-mail a cada adição de registro que ocorra

dentro da ordem de serviço.

Outra  maneira  é  o  registro  de  atividade  que  existe  dentro  da  ordem  de

serviço,.onde o funcionário ira registrar a atividade que foi feita dentro da ordem de

serviço. Esse registro poderá ser visualizado pelo cliente dentro do sistema ou em forma

de relatório. 
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4.ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS   

4.1 Metodologias de especificação de requisitos

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizadas duas técnicas: Revisão de

documentação:  Manuais  de  procedimentos  internos,  documentação  de  sistemas

existentes, relatórios produzidos pelos sistemas atuais,  para encontrar funcionalidades

que  podem  ser  agregadas  ao  sistema.  Analise  de  Sistemas  Existentes:  procurar  em

sistemas existentes novas técnicas de desenvolvimento que podem ser agregadas dentro

do sistema, e técnicas utilizadas hoje em dia que podem ser melhoradas.   
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4.2 Requisitos Funcionais

RF 4.2.1 - Cadastrar o cliente a quem a empresa estará prestado algum tipo de

serviço,  ou  que  possui  algum  equipamento  que  está  em  posse  da  empresa  para

manutenção.  

RF 4.2.2 - Cadastrar o equipamento, equipamento ou o conjunto de peças que

estarão presentes na ordem de serviço para fins de manutenção.  

RF 4.2.3  - Cadastrar  o  funcionário  que  irá  abrir  a  ordem de  serviço,  ou  irá

participar da ordem de serviço na função de prestar algum serviço ou manutenção de

equipamentos.

RF 4.2.4 - Cadastrar o fornecedor de onde viram as peças que compõem um

equipamento.  

RF 4.2.5 - Cadastrar a marca do equipamento que servira como filtro na busca do

equipamento e para se ter o controle para relatórios de todas as marcas cadastradas e de

equipamentos por marca.  

RF 4.2.6 - Cadastrar a ordem de serviço que irá conter mais dados do cliente, irá

conter  os  serviços  e  peças  que  foram  utilizadas  na  OS,  poderá  ser  impresso  um

documento com os dados da os para o cliente, também possuirá a soma total dos valores

de peças utilizadas e Serviços prestados.  

RF 4.2.7 - Cadastrar a ordem de serviço do cliente, onde ira conter somente os

dados do cliente e defeito relatado.  

RF 4.2.8 - Cadastrar a empresa que estará usando o sistema, dados da empresa

como razão social, endereço e telefone serão utilizadas nos relatórios do sistema.  

RF  4.2.9 - Envio de e-mail para funcionário quando a os for aberta. 

RF 4.2.10  - Envio  de  e-mail  para  cliente  quando  sua  solicitação  tiver  sido

solucionada.  

RF 4.2.11 - Finalização da ordem de serviço, após emitida a ordem de serviço

não poderá mais ser modificada  

RF 4.2.12 - Emissão de relatório de acompanhamento da os, para saber como está

o andamento da ordem de serviço.  
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4.3 Requisitos não funcionais

RNF 4.2.1 - Sistema é visualizado em qualquer navegador.  

RNF 4.2.2 - Sistema é utilizado em todos os sistemas operacionais.  

RNF 4.2.3 - Sistema possui controle de login.  

RNF 4.2.4 - Sistema foi desenvolvido na plataforma Java.  

RNF 4.2.5 - Sistema esta usar banco de dados PostgreSQL.  

RNF 4.2.6 - Tempo de resposta de login é de até 5s.  

RNF 4.2.7 - Tempo de resposta de relatórios de até 10s   

RNF 4.2.8 - Sistema pode ser executado em qualquer  dispositivo móvel com

acesso a um navegador de internet (3G ou WIFI)  

RNF 4.2.9 - Banco de dados terá que ter uma senha para segurança dos dados do

usuário.

RNF 4.2.10 - Sistema possui telas de fácil acesso para o usuário.  

RNF 4.2.11 – validação de CPF e CNPJ, sistema irá fazer a validação dos dados

se estiver incorreto ou invalido ira ser lançada uma mensagem na tela.  
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5. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO   

Prototipação:  

Esta abordagem não pode ser chamada de metodologia no sentido real da palavra,

mas  é  interessante  mencioná-la  pois  muitos  desenvolvimentos  ainda  continuam

utilizando esta abordagem. "Codifica-Corrige" nada mais é do que o conceito de “apenas

faça  funcionar”.  Inicialmente,  o  cliente  pode fornecer  uma especificação  do que  ele

precisa, mas isto não será nada substancial. Esta especificação pode ser obtida através de

algumas  anotações,  e-mail,  ou  de  qualquer  outra  fonte  não  muito  consistente.  Esta

abordagem se apoia nos conhecimentos da equipe para tentar preencher as lacunas. O

desenvolvimento  então  se  inicia  com  ciclos  rápidos  de  codificação  seguidos  por

correção.  De  tempos  em  tempos,  o  desenvolvedor  apresenta  uma  nova  versão  (ou

release)  da  aplicação  para  o  cliente  para  obter  feedback  e  então  continua  o

desenvolvimento.  
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6. MODELAGEM DO SISTEMA   

6.1 Descrições dos casos de uso

Nome: Cadastrar Empresa.   

Atores: Técnico.  

Prioridade: 4.   

Fluxo de evento principal: O ator irá selecionar o menu do sistema o cadastro de

empresa, após isso irá informar os dados do funcionário tais como, razão social, CNPJ,

endereço, telefone, Ao concluir o ator confirma os dados e finaliza a operação.   

Fluxo  alternativo: O  ator  pode  deixar  algum campo obrigatório  em branco,

quando o ator executa a ação de salvar o sistema verifica os dados obrigatórios e se

algum estiver em branco o cadastro não será concluído e uma mensagem será mostrada

na tela.   

Nome: Cadastrar Tipo de Serviço.   

Atores: Técnico.  

Prioridade: 4.   

Fluxo de evento principal: O ator irá selecionar o menu do sistema o cadastro

de tipo de serviço, após isso irá informar a descrição, Ao concluir o ator confirma os

dados e finaliza a operação.   

Fluxo  alternativo: O  ator  pode  deixar  algum campo obrigatório  em branco,

quando o ator executa a ação de salvar o sistema verifica os dados obrigatórios e se

algum estiver em branco o cadastro não será concluído e uma mensagem será mostrada

na tela.  

Nome: Cadastrar Funcionário.   

Atores: Técnico.  

Prioridade: 4.   

Fluxo de evento principal: O ator irá selecionar o menu do sistema o cadastro

de funcionário, após isso irá informar os dados do funcionário tais como, nome, CPF,

endereço, telefone, Ao concluir o ator confirma os dados e finaliza a operação.   

Fluxo alternativo: Quando o ator executa a ação de salvar o sistema verifica os

dados obrigatórios e se algum estiver em branco o cadastro não será concluído e uma

mensagem será mostrada na tela.  
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Nome: Cadastrar Cliente.   

Atores: Técnico, Atendente.  

Prioridade: 4.   

Fluxo de evento principal: O ator irá selecionar o menu do sistema o cadastro

de cliente, após isso irá informar os dados do funcionário tais como, nome, CPF, 

endereço, telefone, Ao concluir o ator confirma os dados e finaliza a operação.   

Fluxo  alternativo: O  ator  pode  deixar  algum campo obrigatório  em branco,

quando o ator executa a ação de salvar o sistema verifica os dados obrigatórios e se

algum estiver em branco o cadastro não será concluído e uma mensagem será mostrada

na tela. 

Nome: Cadastrar Fornecedor.   

Atores: Técnico.  

Prioridade: 4.   

Pré-condições: O ator deve estar logado no sistema.   

Fluxo de evento principal: O ator irá selecionar o menu do sistema o cadastro

de fornecedor, após isso irá informar os dados do funcionário tais como, nome, CPF,

endereço, telefone, Ao concluir o ator confirma os dados e finaliza a operação.   

Fluxo  alternativo: O  ator  pode  deixar  algum campo obrigatório  em branco,

quando o ator executa a ação de salvar o sistema verifica os dados obrigatórios e se

algum estiver em branco o cadastro não será concluído e uma mensagem será mostrada

na tela.  

Nome: Cadastrar Marca.   

Atores: Técnico.  

Prioridade: 4.   

Fluxo de evento principal: O ator irá selecionar o menu do sistema o cadastro

de marca, após isso irá informar a descrição, Ao concluir o ator confirma os dados e

finaliza a operação.   

Fluxo  alternativo: O  ator  pode  deixar  algum campo obrigatório  em branco,

quando o ator executa a ação de salvar o sistema verifica os dados obrigatórios e se

algum estiver em branco o cadastro não será concluído e uma mensagem será mostrada

na tela.  
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 Nome: Cadastrar Grupo.   

Atores: Técnico.  

Prioridade: 4.   

Fluxo de evento principal: O ator irá selecionar o menu do sistema o cadastro

de grupo, após isso irá informar a descrição, Ao concluir o ator confirma os dados e

finaliza a operação.   

Fluxo  alternativo: O  ator  pode  deixar  algum campo obrigatório  em branco,

quando o ator executa a ação de salvar o sistema verifica os dados obrigatórios e se

algum estiver em branco o cadastro não será concluído e uma mensagem será mostrada

na tela.  

Nome: Cadastrar Equipamento.   

Atores: Técnico. 

Prioridade: 4.   

Fluxo de evento principal: O ator irá selecionar o menu do sistema o cadastro

de equipamento, após isso irá informar os dados do funcionário tais como, descrição,

marca, grupo, Ao concluir o ator confirma os dados e finaliza a operação.   

Fluxo  alternativo: O  ator  pode  deixar  algum campo obrigatório  em branco,

quando o ator executa a ação de salvar o sistema verifica os dados obrigatórios e se

algum estiver em branco o cadastro não será concluído e uma mensagem será mostrada

na tela.  

Nome: Cadastrar Ordem de Serviço.   

Atores: Técnico. Atendente 

Prioridade: 5.   

Fluxo de evento principal: O ator irá selecionar o menu do sistema o cadastro

de ordem de serviço, após isso, irá informar o cliente a quem pertence essa os, o defeito

relatado e o funcionário que sera responsável por essa os, Ao concluir o ator confirma os

dados e finaliza a operação, após feito isso a os entra para o estado de aberta até que

algum técnico efetue algum 

registro, após se ter algum registro salvo dentro da os o estado muda para “Em

Atendimento”.  

Fluxo alternativo: O ator pode deixar algum campo obrigatório em branco, o

sistema ira se defender e informar que algum campo esta faltando   
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Nome: Envio de E-mail para Cliente.   

Atores: Técnico, Atendente  

Prioridade: 3.   

Fluxo de evento principal: Após a ordem de serviço ser encerrada o sistema irá

enviar um e-mail para o cliente desta os informando que o problema foi solucionado.  

Fluxo  alternativo: Se  não  houver  e-mail  informado  no  cliente  não  será

encaminhado e- mail e a os seguira o curso normal.  

Casos de uso incluídos: Cadastrar Cliente.  

Nome: Envio de E-mail para Funcionário.

Atores: Técnico, Atendente  

Prioridade: 3.   

Fluxo de evento principal: Após a ordem de serviço ser aberta o funcionário

responsável por essa os recebera um e-mail informando o código da os e o que deve ser

realizado nessa os.   

Fluxo alternativo: Se não houver e-mail informado no funcionário não será 

encaminhado e-mail e a os seguira o curso normal.  

Casos de uso incluídos: Cadastrar Funcionário. Cadastro de Ordem de Serviço 

de Serviço, Cadastro de Ordem de Serviço de equipamento, Cadastro de Ordem 

de Serviço Simples,  

 

Nome: Finalização da Ordem de Serviço.   

Atores: Técnico.  

Prioridade: 3.   

Fluxo de evento principal: Após a ordem de serviço ser concluída o ator ira

clicar no botão de finalizar que irá finalizar a ordem de serviço, e encaminhar um e-mail

para o respectivo cliente, após feito isso a os entra para o estado de “Finalizada”

Casos de uso incluídos: Cadastrar Ordem de Serviço, Envio de E-mail para 

Cliente.  
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Nome: Emissão Relatório de Acompanhamento.   

Atores: Técnico,Cliente

Prioridade: 3.   

Fluxo  de  evento  principal: Após  a  ordem de  serviço  ser  aberta  a  qualquer

momento o ator poderá gerar um relatório de tudo o que foi feito até o momento dessa

os.  

Casos de uso incluídos: Cadastrar Ordem de Serviço.  

Nome: Cadastrar Ordem de Serviço Cliente 

Atores: Cliente 

Prioridade: 4.   

Fluxo de evento principal: O ator irá selecionar o menu do sistema o cadastro

de ordem de serviço, após isso, irá informar o defeito, após feito isso a os entra para o

estado de aberta até 

que algum técnico efetue algum registro, após se ter algum registro salvo dentro

da os o 

estado muda para “Em Atendimento”.  

Fluxo alternativo: O ator pode deixar algum campo obrigatório em branco, o

sistema ira se defender e informar que algum campo esta faltando   
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6.2 Diagramas de caso de uso

Figura 3: Diagrama de Casos de Uso
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6.3 Diagramas de classes
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7. SISTEMA ATUAL

Apos o sistema estar no ar, para entrar no sistema é necessário efetuar o login

como mostrado na Figura 4.

Após feito o login no sistema dependendo do tipo de usuário se for um cliente o

menu mostrado sera o da Figura 5, se for um funcionário da empresa sera a Figura 6.

Figura 4:  Login do Sistema

Figura 5: Menu Cliente
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Nas próximas figuras estarão os principais cadastros do sistema. 

Na figura 7 temos a tela de cadastro de usuário. Aqui sera informado login de

senha para acesso ao sistema, também sera informado o tipo de usuário que definira os

menus que ele poderá acessar.

Figura 6: Menu Funcionário

Figura 7: Cadastro de Usuário
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Na figura 8 temos a tela de cadastro de cliente. Local onde serão informados os

dados  básicos  para  cadastrar  o  cliente,  cliente  esse  que  poderá  ser  pessoa  física  ou

jurídica.  Onde  também podem ser  informados  os  contatos,  os  contatos  poderão  ser

ligados a um usuário para ter acesso ao sistema.

Na figura 9 temos a tela de cadastro de configurações: Essa tela opcional terá a

função de controlar a quantidade de ordens de serviço que cada contato de cliente pode

abrir.

Figura 8: Cadastro de Cliente

Figura 9: Cadastro de Configuração
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Na figura 10 temos a tela de cadastro de equipamentos. Onde serão cadastrados

os equipamentos que podem ser utilizados dentro das ordens de serviço, aqui também

poderá ser informado valor do equipamento tanto de compra quanto venda.

Na figura 11 temos a tela de cadastro de serviços. Onde serão cadastrados os

serviços que serão utilizados nas ordens de serviço.

Na figura 12 temos a tela de cadastro de ordem de serviço funcionário. Onde

serão adicionadas as ordens de serviço do sistema, no cadastro da ordem de serviço serão

obrigatórias algumas informações. O cliente deve ser informado, como o funcionário

responsável pela ordem de serviço, o defeito que originou a ordem de serviço.

Figura 10: Cadastro de Equipamento

Figura 11: Cadastro de Serviços
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Informações  complementares  da  ordem  se  serviço,  endereço  em  caso  de

necessidade de entrega de equipamento pode ser informado, em caso de existir outra

pessoa para entrar em contato diferente do cliente pode ser inserido um contato, que

estaria previamente cadastrado no cliente,  se o cliente desejar receber e-mail  sobre o

andamento da ordem de serviço como serviços e equipamentos adicionados, ou registros

feitos pelo funcionário o campo e-mail devera ser informado.

O funcionamento  da  ordem de  serviço,  após  aberta  ela  entrara  em status  de

Aberta, apos feito o primeiro registro na ordem de serviço seja ele um equipamento, um

serviço ou mesmo um registro ela ira trocar seu status para Em Andamento, a próxima

troca de status ocorrera manualmente, a ordem de serviço existe o botão de finalizar para

trocar o status para Concluída, apos a ordem se serviço estar concluída ela não poderá

mais ser altera, ela ficara no aguardo da avaliação feita pelo cliente sobre o serviço, para

ela poder efetuar a troca de status para Finalizada.

O sistema ira executar uma rotina pre definida, para verificar se existem ordens

de serviço que estão a mais de 3 dias como concluídas e ainda não foram avaliadas. Essa

rotina esta programada para ser executada todos os dias as 19h, todas as ordens de 

Figura 12: Ordem de Serviço Funcionário
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serviços encontradas durante essa rotina serão automaticamente avaliadas como

Bom serviço, e finalmente terão seu ciclo finalizado.

Figura 13: Ordem Serviço Cliente: Onde serão cadastradas pelo cliente as ordens

de serviço, nesse cadastro é obrigatório somente seja informado o defeito que resultou

nessa  ordem de  serviço,  novamente  igual  na  ordem de  serviço  do funcionário,  se  o

cliente desejar receber e-mails sobre o andamento da ordem de serviço é necessário que

o e-mail seja informado.

A troca de status da ordem de serviço feita pelo cliente, ocorre basicamente igual

a  ordem de serviço do funcionário,  a maior  diferença é que o cliente  somente pode

utilizar o finalizar para concluir a ordem de serviço, somente durante o status de Aberta,

após a ordem de serviço ter tido seu status trocado ela somente pode ser finalizada pelo

funcionário.

Após a ordem de serviço ter  ganhado o status de Concluída, o cliente pode-a

executar uma ultima ação na ordem de serviço, que é fazer a avaliação do serviço. Ao

abrir a ordem de serviço ele poderá utilizar o botão de avaliação que ira abrir a tela para

efetuar a avaliação(Figura 14), nessa tela o cliente ira avaliar a ordem de serviço. Para

isso ele poderá escolher entre 5 tipos de avaliação como mostrado na Figura 14, também

poderá deixar uma observação extra sobre o serviço.

Figura 13: Ordem de Serviço Cliente

Figura 14: Tela de Avaliação da Ordem de Serviço
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8. Tecnologias Utilizadas

8.1 Framework

Este framework é desenvolvido em J2EE (Java 2 Plattaform Enterpise Edition),

onde as aplicações construídas sobre ele devem seguir essa linguagem.

O  Framework  JFRM  regra  o  desenvolvimento  de  software  para  equipes  de

desenvolvedores, facilitando o uso de boas práticas de programação, segmentando em

camadas de persistência,  regras  de negócio e interface com o usuário.  Cada camada

permite isolar e tratar detalhes específicos, dando ao Framework capacidade evolutiva

baseada na substituição, adição ou melhorias em cada camada.  

O framework é dividido em 6 módulos (Figura 15) sendo eles:

• Modulo Conf.: este modulo cuida das configurações iniciais do sistema,

tendo como função popular as tabelas do sistema.

• Modulo Assembly: este modulo irá gerar o layout do framework.

• Modulo  EJB:  este  modulo  do  framework  contém  todas  as  entidades

existentes dentro do sistema.

• Modulo Persistence: 

• Modulo Rel.: dentro deste modulo estarão todos os relatórios do sistema.

• Modulo Web: dentro deste modulo estarão todas as telas do sistema junto

com o código que implementa cada tela. 

Figura 15: Divisão dos módulos do Framework
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8.2 Netbeans 7.4:

O Netbeans IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado gratuito dentro

dele podem ser desenvolvidos programas para diversas linguagens de programação entre

elas: JAVA, C++, PHP, Android, etc....

Este IDE além de gratuito pode ser instalado em qualquer SO, ele oferece todas

as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de um projeto.

8.3 Glassfish 3.2.1:

O  Glassfish  é  um  servidor  de  aplicação  gratuita,  desenvolvido  de  Sun

Microsystems,  para  a  plataforma  J2EE.  O  Glassfish  é  um  software  livre,  sendo

duplamente licenciado sob duas licenças de software livre: Common Development and

distribuiton license (CDDL) e GNU General public license (GPL).

O Glassfish suporta todas as especificações da API JAVA EE, tais como JDBC,

JavaMail, etc. E define como coordena-las.

Glassfish  também  possui  suporte  para  algumas  especificações  especificas  de

componentes JAVA EE, como: servlets, JSF e diversos web-services.

8.4 PostgreSQL 9.3.4:

PostgreSQL é  um  sistema  gerenciador  de  banco  de  dados  objeto  relacional

(SGBDOR), desenvolvido como projeto de código aberto.

Hoje o PostgreSQL é um dos SGDB’S (Sistema gerenciador de banco de dados)

de código aberto mais avançados, contando com recursos como: Consultas complexas,

chaves estrangeiras gatilhos, etc.

8.5 IReport 5.5.0:

O Ireport é uma ferramenta gráfica usada para criar relatórios usando a engine do

JasperReport.

O  Ireport  possui  suporte  a  Data  sources,  nas  suas  configurações  podem  ser

adicionados arquivos Jar do seu projeto onde se encontram as entidades para facilitar a

geração do relatório.

O Ireport possui duas formar de utilização uma delas é o pluguin para o Netbeans

ao adicionar o pluguin corretamente dentro do Netbeans ele automaticamente procura em

seus projetos arquivos JRXML, que são os arquivos usados para criar o relatório.

A segunda forma de utilização é o arquivo externo do Ireport ele não é instalado

na máquina ao efetuar o download do Ireport externo basta executar o arquivo exe. que

irá abrir a interface de criação do relatório. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS    

9.1 Conclusão

Concluo que o projeto conseguiu solucionar o problema principal no qual ele foi

desenvolvido, com este projeto pude expandir meus conhecimentos sobre tecnologias

que já havia um prévio conhecimento, e também pude adquirir conhecimento em novas

técnicas de desenvolvimento.

9.2 Dificuldades encontradas

A maior dificuldade encontrada nesse projeto foi a utilização das praticas itil e

cobit dentro de um sistema. Por serem praticas parecidas o cobit e o itil por muitas vezes

confundiam  qual  era  a  maneira  correta  de  utilização,  mas  os  problemas  foram

contornados tornando o projeto um grande desafio que foi cumprido.

9.3 Trabalhos Futuros

Devido  da  complexidade  da  implementação  das  boas  praticas  contidas  no

framework do cobit, não foi possível encontrar tempo hábil para estudar melhor as suas

formas de implementação ficando assim para o futuro aplicar essas praticas dentro do

sistemas outros, outros projetos futuros para o sistema são:

• Desenvolvimento   do  filtro  e  de  relatórios  para  a  empresa  ter  uma

acompanhamento das avaliações recebidas pelos cliente.

• Desenvolver um nível de serviço e prioridade para as ordens de serviço.
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