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“Trabalhe.” 

“Encare as decisões difíceis.” 

“Não se deixe levar pelas emoções.” 

“Seja firme.” 

“Busque informação, não faça suposições.” 

“Busque ajuda.” 

“Não coloque toda a carga sobre as próprias costas.” 

“Foco significa dizer “não”. 

“Mantenha o foco, não dê margem ao excesso de funções.” 

“Concentre-se naquilo que você é bom; delegue todo o resto.” 

(Steve Jobs) 
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RESUMO 

 

O Sistema de Gerenciamento de Vendas (SGV) consiste numa 

aplicação para dispositivos mobile com SO (Sistema Operacional) Android. 

Essa aplicação foi desenvolvida para a necessidade de uma empresa a qual já 

possui um sistema de gerenciamento de vendas para desktop. O 

desenvolvimento deste aplicativo veio com a necessidade de um representante 

de vendas não ter que ir realizar uma visita a um cliente com diversos 

formulários pré-impressos, contendo informações sobre produtos, clientes, 

valores, embalagens para realizar um pedido. Com a utilização da aplicação 

esse processo do representante vai ficar mais prático e eficiente agilizando 

processo de análise administrativa do sistema, pois esta aplicação possui uma 

tecnologia que permite que um representante de vendas que estiver utilizando-

a, sincronize dados com o servidor principal da empresa desde que tenha 

acesso a internet. 

Com os dados sincronizados o processo de análise administrativa 

será realizado mais rápido pelo fato de que, com o processo antigo muitas 

vezes um representante de vendas tinha de enviar os formulários de pedidos, 

por não ter acesso aos recursos necessário para o envio. Logo, com os dados 

sendo sincronizados com o WebService desenvolvido e repassados para o 

servidor principal da empresa a análise administrativa será efetuada mais 

rápida agilizando o retorno aos pedidos. 

 

Palavras chave: SGV, Android, dispositivo mobile 
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ABSTRACT 
 

The Sales Management System (SMS) is an application 

for mobile devices with OS (Operating System) Android. This application was 

developed for the need for a company which already has a management 

system for desktop sales. The development of this application came with the 

need for a sales representative does not have to go pay a visit to a 

customer with several pre-printed forms containing information on products, 

customers, values, packaging to make a request. Using this process the 

application of the representative will be more practical and efficient by 

streamlining the process of administrative review system, as this application has 

a technology that allows a sales representative who is using it, synchronize data 

with the server's main company provided you have internet access. 

 Synchronized with the data the process of administrative review will 

be conducted soon by the fact that with the old process often a sales 

representative had to send the application forms, does not have access to 

resources needed to send. Soon, with data being synchronized with 

the WebService developed and passed on to the main server of the 

company management review will be done faster speeding the return of 

applications. 

 

  Keywords: SMS, Android, mobile device 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Durante um longo tempo os sistemas de informação permaneceram 

utilizando a arquitetura cliente/servidor. Com o avanço da Internet e das 

telecomunicações os sistemas de informação não necessitam ficar restritos a 

um local físico, mas, podem se deslocar junto com seus usuários e clientes. 

Anteriormente, o representante de vendas se deslocava até um 

cliente com uma série de listas contendo produtos, valor dos produtos, 

embalagens e valor dos produtos X embalagens, descontos por cliente ou por 

produto, prazo de pagamento.  

Assim conforme a solicitação do cliente o representante de vendas 

vai preenchendo um formulário “pré-impresso” contendo cliente para o qual 

está sendo realizado o pedido, a referência do produto, embalagem, 

quantidade e valor total. Após o pedido estar finalizado, o representante de 

vendas tem como possibilidade mandar os formulários por fax onde um grupo 

de pessoas, geralmente do departamento comercial, cadastra todos os pedidos 

a serem avaliados pelo setor administrativo/financeiro; ou então, após terminar 

uma rota de vendas em uma série de clientes, o representante de vendas 

retorna para a central onde ele cadastra todos os pedidos no sistema desktop e 

então estes serão avaliados pelo setor administrativo/financeiro. 

O novo sistema a ser desenvolvido contará com as tecnologias de 

conexão (Wi-Fi, 3G, EDGE). 

A tecnologia Wi-Fi é uma tecnologia que opera através de ondas de 

radio (TECMUNDO,2010). Já a tecnologia EDGE é uma tecnologia digital para 

dispositivos moveis para transmissão de dados em pequena escala em 

velocidade limitada (WIKIPEDIA, 2009). Por sua vez, a tecnologia 3G que 

significa 3a geração, tem como destaque a capacidade de alcance maior do 

que a Wi-Fi e velocidade de transferência de dados superior a EDGE. 

(INTERNETBANDALARGA3G,2010) 
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Com essas tecnologias disponíveis no novo sistema, a forma na qual 

os pedidos são encaminhados e cadastrados no sistema será totalmente 

automatizada. O processo de cadastro dos pedidos não terá mais a 

obrigatoriedade de um setor comercial ou do próprio representante de vendas 

para realizar os cadastros de pedidos no sistema Desktop da empresa pelo fato 

de que com essas tecnologias o representante de vendas vai sincronizar todos 

os pedidos com o servidor da central. Sendo assim o processo de cadastro de 

pedidos será automático no momento em que o representante de vendas 

estabelecer uma sincronização com o servidor da central. 

Com o desenvolvimento do sistema o representante de vendas 

poderá após a rotina do seu dia-a-dia de cadastrar pedidos no dispositivo, 

sincronizar os pedidos realizados junto aos clientes e enviar para o servidor 

principal da empresa. Para efetuar determinada função o representante de 

vendas necessitará apenas de acesso a internet através de Wi-Fi, 3G ou 

EDGE. Estando esta operação de sincronização realizada, o representante  

estará conectado ao sistema e poderá receber a atualização automática de 

todos os dados necessários a aplicação de seu dispositivo móvel como, por 

exemplo: novos clientes, materiais, embalagens, relação entre produtos e 

embalagens, etc. Se desejar poderá realizar um update geral de clientes, 

materiais, embalagens, relação entre materiais embalagens.      

 

1.1 Objetivo 

O presente trabalho pretende desenvolver um sistema para 

gerenciamento de vendas para dispositivos moveis. 

 

 1.1.1  Objetivo Geral 

 Possibilitar que uma operação de solicitação de pedidos, que 

anteriormente só poderia ser efetuada localmente, possa ser 

executada através da utilização das tecnologias de dispositivos 

móveis. 
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1.1.2  Objetivos Específicos  

 Aprender as linguagens de desenvolvimento para dispositivos 

móveis .  

 Conhecer as operações de vendas em um sistema de 

informação 

 Desenvolvimento de um sistema utilizando as tecnologias 

estudadas 

 Facilitar a operação de vendas, dinamizando o processo e 

agilizando as operações 

 

 1.3  Organização do Texto 

 

O texto encontra-se dividido em quatro capítulos, como segue: 

 Capítulo 1 – apresenta o trabalho como um todo; 

 Capítulo 2 – apresenta algumas considerações sobre dispositivos 

móveis, suas características e limitações, plataforma de 

desenvolvimento e webservice; 

 Capítulo 3 – este capítulo apresenta a descrição do sistema, 

formas de sincronismo e procedimento de login; 

 Capítulo 4 – apresenta uma visão geral do Sistema Gerencia de 

Vendas; 

 Capítulo 5 – neste capítulo apresentaremos a conclusão do 

trabalho; 

 Capítulo 6 – descreve algumas sugestões de trabalhos futuros.  
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2.  FUNDAMENTOS 

 

2.1 Dispositivos Móveis 

  

“Uma das primeiras tentativas de deixar os computadores pessoais 

menores e móveis datam da década de 70, mais “concretamente a 1976, na 

Califórnia, com o aparecimento do Xerox NoteTaker. [QUEIRÓS, pag. 10, 2008.] 

A partir de 1992 a tecnologia móvel obteve muitos avanços e essa 

evolução torna-se mais aparente a cada dia. Atualmente os dispositivos móveis 

estão presentes nas atividades rotineiras das pessoas, o envio de e-mail, 

acesso a internet, redes sociais. Tudo isso só foi possível através da evolução, 

dos diversos dispositivos, por exemplo: celulares, redes wireless, wi-fi, 

bluetooth, GSM, CDMA, SmartPhones. 

Para que os dispositivos móveis possam operar é necessário que 

existam sistemas que possibilitem a conexão do usuário com as diversas 

funcionalidades, esses sistemas são chamados de sistemas móveis, ou seja, 

sistemas que são criados para rodar em palmtops, celulares, tablet pcs e 

similares. [MENDONÇA, 2006.] 

Os Sistemas móveis oferecem recursos e características que 

diferem das encontradas em sistemas comuns. Um sistema comum pode ser 

utilizado em qualquer ambiente onde temos um computador conectado a um 

servidor. Os sistemas móveis devem permitir que o acesso as informações 

ocorram de forma descentralizada, permitindo que o usuário mesmo em 

movimento acesse as informações em tempo real. Por se tratar de um sistema 

móvel deve permitir a comunicação remota entre dispositivo e servidor. 

[MENDONÇA, 2006.] 

Outro fato que deve ser levado em conta diz respeito às limitações ainda 

presentes nos dispositivos móveis. De forma geral estes dispositivos têm baixo 

poder de processamento, a interface homem/máquina fica prejudicada, pois 

sua tela geralmente é pequena e é a necessidade do uso de baterias que faz 

com que tenham tempo de uso limitado. [MENDONÇA, 2006.] 
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Todos esses aspectos devem ser levados em consideração quando 

desenvolvemos sistemas para estes dispositivos. Um sistema móvel deve 

considerar as limitações e ser desenvolvido para minimizar as mesmas, 

também deve ter uma interface e funcionalidades que sejam suportadas para o 

dispositivo para o qual está sendo desenvolvida. [MENDONÇA, 2006.] 

 

2.2  Plataforma de Desenvolvimento 

  

Neste projeto, foi escolhida a plataforma Android para 

desenvolvimento. Não foi escolhida a plataforma iOS pois ela é compatível 

apenas com o sistema operacional da Apple, o Mac OS X. Também foi 

descartada a plataforma Symbian, pois esta plataforma de acordo com 

pesquisas realizadas tem seu uso cada vez mais limitado no mercado. Já a 

plataforma Android é mais acessível, com ela é possível desenvolver utilizando 

os sistemas operacionais Windows, Linux ou Mac OS X. 

Outro fator relevante que levou a escolha da plataforma Android foi a 

leitura de diversas pesquisas sobre os sistemas operacionais. A plataforma 

Android por ser mais flexível e estar sendo apontada na Figura 1 (Gartner, 

2010), como a plataforma que vai tomar uma grande fatia do mercado de 

smartphones nos próximos anos. Todos esses fatores foram levados em 

consideração na escolha desta plataforma para o desenvolvimento do trabalho. 

Além do sistema operacional para dispositivos móveis, a plataforma 

Android oferece um conjunto de ferramentas (Software Development Kit - SDK) 

que facilita a criação de aplicativos. 
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A Figura 1 abaixo apresenta as vendas mundiais de smartphones 

por plataforma. 

 

Figura 1- Vendas mundiais de smartphones por plataforma. Fonte: Gartner, 2010. 

 

2.3 WebService 

 

WebService é utilizado na integração de sistemas e na comunicação 

entre aplicações diferentes. Está tecnologia nos permite que novas aplicações 

possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em 

plataformas diferentes tenham possibilidade de se comunicarem e trocar 

informações um com o outro. O método de troca de informações no 

WebService funciona em formato XML.  

As bases para o desenvolvimento do WebService é o padrão XML e 

SOAP. O envio de dados tal como o recebimento é realizado através do 

protocolo HTTP. Os dados são enviados e recebidos no formato XML. 
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A Figura 9 abaixo demonstra como o servidor se comporta após 

receber dados de um cliente. 

 
Figura 2 - Funcionamento interno do WebService. (fonte:WIKIPEDIAWEBSERICE) 

 

 

A Figura 10 a seguir demonstra como funciona a troca de dados 

entre o cliente que será a aplicação Android e o servidor. Esse fluxo acontece 

quando é iniciado o processo de sincronização dos dados. 

  

 

Figura 3 - Funcionamento da troca de dados entre cliente e servidor. (fonte:IMASTERS) 
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3.  APRESENTAÇÃO DO SISTEMA 

 

3.1  Requisitos do Sistema 

 

Os requisitos de um sistema têm o objetivo de identificar as 

necessidades e as funcionalidades do sistema para que este execute as 

operações necessárias para o bom funcionamento.  

 

3.1.1  Métodos de especificação de requisitos 

 Serve para analisar e entender a necessidade do cliente. Com a 

identificação das necessidades passamos para a etapa de definição dos 

requisitos do sistema. 

 

3.1.2  Requisitos Funcionais  

 Autenticação de usuários 

 Após o representante de vendas já estar cadastrado no sistema, 

ele fará login no sistema informando seu usuário e senha. 

 Efetuar Pedido 

 O sistema deve permitir que um representante de vendas seja 

capaz de criar o formulário com os pedidos dos produtos que ele precisa 

preenchendo os seguintes campos: Cliente, data, valor, previsão de entrega, 

observação, qual item a ser envolvido, se é embalagem fechada, valor unitário, 

quantidade e observação sobre o material. 

 Inserir item 

 O sistema deve permitir que o representante de vendas possa 

inserir um item a um pedido. 

 inserir embalagem 

 O sistema deve permitir que o representante de vendas possa 
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selecionar o tipo de embalagem do item. 

 alterar embalagem 

O sistema deve permitir que o representante de vendas possa 

alterar o tipo de embalagem do item adicionado ao pedido. 

 Alteração de item 

 O sistema deve permitir que representantes de vendas sejam 

capazes de alterar um item adicionado a um pedido sem que este pedido já 

esteja efetuado. 

 Cancelar item 

 O sistema deve permitir que representantes de vendas sejam 

capazes de cancelar um pedido. 

 Consulta de item 

 O sistema deve permitir aos representantes de vendas efetuarem 

a consulta dos pedidos efetuados. 

 Geração de Relatórios 

 O sistema deve permitir que o representante de vendas possa 

visualizaras últimas vendas num intervalo de datas, também deverá ter uma 

opção para consultar os pedidos cancelados, em aberto, efetivados (que se 

tornaram efetivamente uma VENDA), além de relatórios básicos como relação 

de clientes,relação geral de produtos, produtos com suas respectivas 

quantidades em estoque. 

 Conectar com o servidor 

O Sistema deve permitir que os representantes de vendas tenham

 possibilidade de se conectar em um servidor tanto para receber dados 

tais como produtos (quantidade em estoque, disponíveis.)  ou também como 

enviar os dados armazenados (Pedidos) no banco de dados local do 

smartphone, tendo com objetivo atualizar as bases de dados do ERP. 
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3.1.3  Requisitos Não-Funcionais  

 

Os requisitos não-funcionais do sistema descrevem todas as 

características da aplicação relacionadas a desempenho, usabilidade, 

confiabilidade, segurança, etc., enfim, as características mínimas para uma boa 

qualidade do software. Abaixo listamos todos os requisitos não-funcionais 

utilizando a sigla [RNF] que significa requisito não-funcional, seguida de um 

número com três dígitos iniciando pelo [RNF001].  

 

 [RNF001] Portabilidade  

Descrição: A aplicação deve ser funcional em diferentes  versões 

dos sistemas operacional a partir da versão 2.3.3.  

 

 [RNF002] Segurança dos dados  

Descrição: O acesso a login e senha dos usuários deve ser restrito e 

somente o administrador do sistema pode ter acesso a essas informações 

sendo de sua responsabilidade registrar os novos usuários no sistema e 

fornece-lhes os seus respectivos login e senha de acesso.  

 

 [RNF003] Alertas com informações  

Descrição: O sistema deve apresentar um alerta ao usuário com 

todas as informações sobre cada operação realizada no sistema, 

principalmente em caso de sucesso, insucesso, falha e etc.  

 

 [RNF004] Acesso via Intranet  

Descrição: O sistema deve ser operacionalizado em um servidor 

local dentro da própria empresa, os demais computadores (terminais) 

acessaram o sistema a partir deste servidor usando a rede Intranet disponível 

na empresa. 
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 [RNF005] Usabilidade 

 O Sistema deve seguir as recomendações de usabilidade, 

definidos pelo projeto solicitado pelo cliente nas reuniões. 

 

3.1.4  Casos de Uso 

 Representa uma unidade discreta da interação entre um usuário 

(humano ou maquina) e o sistema. Cada caso de uso tem uma descrição da 

funcionalidade que irá ser construída no sistema proposto. 

 

 Autenticação: 

Atores: Usuário 

Propósito: Verificar se o usuário está autorizado a utilizar o sistema. 

Descrição: O usuário inicia a Aplicação aonde será disponibilizada a 

tela de autenticação no sistema. 

Tipo: Primário 

Referência: RF 2.2.1 

Ator Sistema 

Este caso de uso inicia 

quando o representante de vendas 

inicia a aplicação 

O sistema disponibiliza a 

tela de login com os campos usuário e 

senha. 

O representante de vendas 

digita seu usuário e senha e clica no 

botão entrar. 

O sistema verifica se o 

usuário e senha são validos. Se 

válidos, o sistema autoriza a 

navegação, caso contrário o sistema 

mostra uma popup de erro. 
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Efetuar Pedido: 

Atores: Usuário 

Propósito: Criar uma nova venda. 

Descrição: Após iniciar a aplicação, o representante de vendas irá 

efetuar um novo pedido. 

Tipo: Primário 

Referência: RF 2.2.2 

Ator Sistema 

Este caso de uso inicia 

quando o representante de vendas 

clica no “Efetuar um Pedido” 

O sistema disponibiliza a 

tela vendas com os campos Venda, 

cliente, data,previsão de entrega, 

observação , tipo de pagamento, 

condições de pagamento, parcela, 

atendente, nome do responsável, 

itens, material,embalagem, nome, 

atendente,quantidade, valor unitário, 

valor total. 

O representante de vendas 

preenche os campos obrigatórios para 

efetuar o pedido. 

O sistema verifica se os 

campos estão preenchidos. Se 

válidos, o sistema autoriza o pedido, 

caso contrário o sistema mostra uma 

popup de erro. 
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 Alterar Pedido: 

Atores: Usuário 

Propósito: Alterar um pedido já feito. 

Descrição: Após iniciar a aplicação, o representante de vendas 

poderá alterar um pedido já feito. 

Tipo: Primário 

Referência: RF 2.2.3 

Ator Sistema 

Este caso de uso inicia 

quando o representante de vendas 

clica no botão “Alterar um Pedido” 

O sistema disponibiliza a tela 

de pedido com os campos para que o 

representante de vendas possa efetuar a 

alteração. 

O representante de 

vendas preenche os campos no 

qual ele precisa que sejam 

alterados. 

O sistema verifica se os 

campos estão preenchidos. Se válidos, o 

sistema autoriza a alteração do pedido, 

caso contrário o sistema mostra uma 

popup de erro. 
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 Cancelar Pedido: 

Atores: Usuário 

Propósito: Cancela um pedido já feito. 

Descrição: Após iniciar a aplicação, o representante de vendas 

poderá cancelar um pedido já feito. 

Tipo: Primário 

Referência: RF 2.2.4 

Ator Sistema 

Este caso de uso inicia 

quando o representante de vendas 

clica no botão “Cancelar um 

Pedido” 

O sistema disponibiliza a tela 

com os dados do pedido. 

O representante de 

vendas clica no botão “Excluir”. 

O sistema exclui o atual 

pedido. 

 

 Consulta Pedido: 

Atores: Usuário 

Propósito: Consulta os pedidos já feitos. 

Descrição: Após iniciar a aplicação, o representante de vendas 

poderá consultar um pedido já feito. 

Tipo: Primário 
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Referência: RF 2.2.5 

Ator Sistema 

Este caso de uso inicia 

quando o representante de vendas 

clica no botão “Consultar um Pedido” 

O sistema disponibiliza a 

tela com os pedidos realizados. 

O representante de vendas 

clica no botão “Visualizar”. 

O sistema mostra os dados 

de tal pedido. 

 

 Geração de relatórios: 

Atores: Usuário 

Propósito: Consulta as vendas já feitas no intervalo de duas datas. 

Descrição: Após iniciar a aplicação, o representante de vendas 

poderá consultar as ultimas vendas feitas no intervalo de duas datas. 

Tipo: Primário 

Referência: RF 2.2.6 

Ator Sistema 

Este caso de uso inicia 

quando o representante de vendas 

clica no botão “Relatório de Vendas” 

O sistema disponibiliza a 

tela com as vendas realizadas no 

intervalo de duas datas. 

O representante de vendas 

clica no botão “Visualizar”. 

O sistema mostra os dados 

de tal venda. 
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 Consulta as bases de estoque: 

Atores: Usuário 

Propósito: Consulta as bases de estoque para saber a quantidade 

disponível de determinado produto. 

Descrição: Após iniciar a aplicação, o representante de vendas 

poderá consultar a quantidade de produtos disponíveis. 

Tipo: Primário 

 

Referência: RF 2.2.7 

Ator Sistema 

Este caso de uso inicia 

quando o representante de vendas 

clica no botão “Consulta a base de 

estoque” 

O sistema disponibiliza a 

tela com os produtos. 

O representante de vendas 

clica no produto. 

O sistema mostra uma 

popup com a quantidade disponível. 

 

Consulta ao status financeiro do cliente: 

Atores: Usuário 

Propósito: Consulta o status financeiro dos clientes. 

Descrição: Após iniciar a aplicação, o representante de vendas 

poderá consultar se o cliente está com os pagamentos em dia, se está 

devendo, se já realizou alguma compra. 

Tipo: Primário 
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Referência: RF 2.2.8 

Ator Sistema 

Este caso de uso inicia 

quando o representante de vendas 

clica no botão “Consulta status 

financeiro do cliente” 

O sistema disponibiliza a 

tela com as vendas realizadas no 

intervalo de duas datas. 

O representante de vendas 

clica no botão “Visualizar”. 

O sistema mostra os dados 

de tal venda. 

 

 

 

 Conectar com o servidor: 

Atores: Usuário 

Propósito: Enviar Pedidos para o servidor do ERP e receber dados 

(Produtos, quantidades.). 

Descrição: Após iniciar a aplicação, o representante de vendas 

poderá enviar os pedidos já realizados e ter a possibilidade de receber os 

dados dos produtos do sistema. 

Tipo: Primário 
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Referência:RF 2.2.9 

Ator Sistema 

Este caso de uso inicia 

quando o representante de vendas 

clica no botão “Sincronizar com o 

Servidor” 

O sistema disponibiliza a 

tela com as opções de “Enviar os 

pedidos” e “Receber dados” 

O representante de vendas 

clica no botão “Enviar Pedidos” ou 

“Receber dados”. 

Caso seja “Enviar Pedidos” 

o sistema deve recolher os pedidos 

armazenados na base de dados do 

dispositivo mobile e enviar para o 

servidor. Caso seja “Receber dados” o 

sistema deve recolher as informações 

dos produtos e enviar para o 

dispositivo mobile que armazenara na 

sua base local. 

 

 

 

3.2  Modelagem  

 

A modelagem do sistema ajuda o analista a entender a 

funcionalidade do sistema, modelos podem ser utilizados para auxiliar a 

comunicação com os clientes. 
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 3.2.1  Diagrama ER:  

Na Figura 7 abaixo é possível visualizar o modelo ER da base de 

dados que será utilizada pelo dispositivo mobile, com banco de dados SQL 

Lite. 

 

 

Figura 4 - Diagrama Entidade Relacionamento. 
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4.  VISÃO GERAL DO SGV 
 

 A proposta de desenvolvimento do sistema é de que o 

representante de vendas não tenha que se deslocar até a empresa para 

cadastrar os dados dos pedidos. Anteriormente o representante de vendas 

realizava um pedido e necessitaria efetuar o deslocamento até a empresa para 

cadastrar os pedidos e que seriam analisados pelo setor administrativo. 

 Este processo pode demorar um tempo indeterminado pelo fato 

de que o representante poderia estar viajando. Levando em conta que nem 

sempre o representante teria a possibilidade de enviar o pedido por fax ou 

utilizar um scanner para enviar de forma digital, podemos entender que em 

alguns casos o representante só estaria enviando o pedido quando chegasse à 

sua cidade de origem. Desta forma o processo seria lento e correria o risco do 

pedido já estar inviabilizado quando chegasse ao setor administrativo, pois 

dependeria da ordem em que os outros pedidos foram entregues para a 

análise. 

Com o sistema proposto desenvolvido e sendo utilizado pelo 

representante de vendas será possível que um pedido seja efetuado, caso o 

representante já estiver conectado ao servidor será possível enviar os pedidos 

realizados para determinado cliente ou uma relação de pedidos realizados para 

um determinado número de clientes. Desta forma é possível agilizar todo o 

processo de envio, e facilitar o processo de analise administrativa que poderá 

informar mais rapidamente ao cliente a data de previsão de entrega do pedido, 

se existe a quantidade na qual o cliente deseja e definir a forma de pagamento 

dos pedidos. 

 Com o desenvolvimento do sistema o representante de vendas 

poderá enviar os pedidos realizados no decorrer do dia ou semana, desde que 

tenha acesso a internet, caso contrario ele recebera um alerta avisando-o que 

não existe conexão e não tem a possibilidade de envio e atualização dos 

dados. 

Os passos necessários para que o representante execute a 
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operação de pedidos em um sistema desktop esta representado na Figura 2 

abaixo. 

Antigo: 

 

 

Figura 5 - Sistema de Vendas Cliente/servidor. 

 

Os passos necessários para que o representante execute a 

operação de pedidos com a utilização do sistema desenvolvido está 

representado na Figura 3 abaixo 

 

Novo: 

 

Figura 6 - Sistema de vendas mobile. 
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4.1 Fluxo do Processo 

 

 O Cliente realizará o cadastro de um novo pedido, entrando com 

os dados e confirmando a inserção, após este passo será checado a existência 

dos registros Pais (Cliente, Produto), se existirem passamos a validar os de 

mais dados da tela (Data do pedido, Data da entrega), caso aconteça algum 

problema no preenchimento dos dados o representante de vendas será 

redirecionado a tela de entrada de dados novamente, caso contrário serão 

validados os dados. O próximo passo irá verificar o estoque dos produtos, caso 

não tenha disponibilidade em estoque, o representante de vendas será 

redirecionado a tela de entrada de dados, caso contrario será obtido o valor 

total dos produtos, em seguida atualizar o total do pedido e então realiza o 

cadastro do pedido.  

 

 4.1.1 Fluxograma  

 Abaixo a Figura 8 apresenta  o fluxo do sistema. 

 

Figura 7 - Fluxograma do sistema. 
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4.2 Integração do Sistema 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as tecnologias, os frameworks, 

Servidor, WebService e a estruturado sistema. 

O SGV é um sistema mobile que roda em um Servidor .NET e foi 

dividido em camadas. O servidor em .NET(WebService) é responsável por toda 

comunicação com o banco de dados. Já o NBOX é responsável pela 

comunicação com o banco de dados Oracle, o NBOX já está presente na 

versão desktop deste sistema. Já o Android é responsável por toda a parte 

visual do sistema que se utiliza da comunicação com o WebService que foi 

desenvolvido no projeto para comunicação com o servidor principal, para 

integração com o sistema desktop da aplicação. 

 

 4.2.1  Tecnologias Utilizadas  

 Para o desenvolvimento deste trabalho várias tecnologias serão 

utilizadas. 

 

JAVA 6  

Java é uma linguagem de alto nível, com sintaxe semelhante à do 

C++, e com diversas características herdadas de outras linguagens.  O Java 

está presente no desenvolvimento deste projeto para desenvolver toda a 

estrutura presente no Android. 

 

Banco de Dados Oracle  

O Banco de dados Oracle é um dos  principais bancos que está 

disponível no mercado atualmente. Este banco de dados está presença no 

desenvolvimento do projeto pelo fato de ser o banco de dados usado pela 

versão desktop deste projeto desenvolvido. Este banco de dados será 

manipulado pelo WebService para armazenamento dos dados do sistema. 
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Banco de Dados SQLITE 

É uma biblioteca em linguagem C que implementa um banco de 

dados SQL embutido. O sqlite está presente no framework Android é este 

banco de dados é utilizado dentro da aplicação para armazenar os pedidos, 

materiais, embalagens, clientes, usuários, relação das embalagens por 

produto. 

 

C#  

C# combina os melhores elementos de múltiplas linguagens de 

ampla difusão como C++, Java, Visual Basic ou Delphi. Está linguagem é 

utilizada para todo o desenvolvimento do WebService no qual a aplicação 

Android se comunica. 

 

IIS (Internet Information Services) 

Anteriormente denominado Internet Information Server é um servidor 

web criado pela Microsoft para seus sistemas operacionais para servidores.  

Sua utilização no SGV é de servidor para os arquivos do 

WebService, caso os arquivos não estejam dentro de um site gerado dentro IIS 

não será possível que os arquivos do WebService sejam executados. 

  

 4.2.2  Frameworks  

 É uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos 

de software tendo no final uma funcionalidade genérica. 

 

NBOX  

           O NBox (http://site.numeria.com.br/Produtos.aspx)  é um framework 

para desenvolvido em .NET por uma empresa privada. Este framework é 

utilizado na versão desktop do SGV com um padrão de interfaces já 

http://site.numeria.com.br/Produtos.aspx
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disponíveis e tendo acesso a estes  há partir de templates, e tem uma 

participação na versão mobile. O framework NBox, dentro da aplicação é 

responsável pela comunicação com o banco de dados Oracle e por toda a 

parte de inserir dados(pedidos, itens), consulta de dados(clientes, matérias, 

embalagens, etc.). 

  

Android 2.3.3  

Android é um sistema operacional para celulares e tablets 

desenvolvido pela Google. Que roda com base no linux. O Android desenvolve 

aplicações utilizando Java  como linguagem padrão para utilização do 

framework. A utilização deste framework no projeto é toda a base do sistema 

que roda do dispositivo mobile como o back-end e o front-end. 

 

.NET  

O .NET Framework é um componente do Windows que oferece 

suporte à criação e execução de uma geração de aplicativos e serviços XML da 

Web. O .NET foi utilizado para desenvolvimento do WebService que se 

comunica com a base de dados do sistema principal, este WebService recebe 

um XML com os dados dos pedidos, embalagens e relação das embalagens 

para adicionar na base de dados do sistema operacional.  

 

KSOAP2 

O KSOAP2(http://code.google.com/p/ksoap2-android/) é um 

framework de SOAP que é um simples XML que troca informações através do 

protocolo HTTP. O KSOAP2 é utilizado para realizar a comunicação dos dados 

contidos no dispositivo mobile e anexar no XML e então enviar para o 

WebService. 

 

4.3 Procedimento de Login 

 

http://code.google.com/p/ksoap2-android/
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O procedimento de login do sistema de gerenciamento de vendas 

funciona de uma forma um pouco diferente do normal. O normal seria que os 

dados estivessem cadastrados no aparelho para realizar o login, tendo todos 

os dados (nome de usuário, senha, etc.) de um usuário do 

sistema(representante de vendas) armazenados no dispositivo.  

            No sistema de gerenciamento de vendas o procedimento 

acontece da seguinte forma, em primeiro momento não existe dados 

armazenados no dispositivo mobile, um representante de vendas vai se logar 

normalmente no dispositivo mobile, porem para se logar, o representante de 

vendas deve realizar o processo de login, onde isso acontecer e para que o 

representante de vendas tenha acesso liberado, o representante de vendas 

tem que ter seu dispositivo mobile conectado a internet seja ele por meio de 

Wi-Fi, EDGE ou 3G. Logo o dispositivo mobile vai se conectar no WebService 

enviando os dados de usuário e senha. O sistema principal irá validar se existe 

este usuário cadastrado no sistema. 

Se o usuário existe no sistema principal, será criado um token que 

servira de referencia do dispositivo e do usuário. Este token será enviado do 

WebService para o dispositivo móvel e este token será armazenado na tabela 

de usuário no bando de dados local do dispositivo mobile.  

 Toda vez que um representante de vendas iniciar a aplicação sem 

estar conectado a internet, ela iniciara automaticamente sem a necessidade de 

login caso já esteja com um token cadastrado na base de dados do dispositivo 

mobile, que faz referencia a um representante de vendas. Caso contrario 

deverá acontecer novamente o processo de login com a necessidade de estar 

conectado a internet.  

 

 

 

 

A Figura 4 abaixo demonstra o processo login. 
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Figura 8 - Processo de login do sistema. 

 

 

Com um representante de vendas já cadastrado na base de dados 

do dispositivo mobile, ele tem a possibilidade de desvincular seus dados do 

dispositivo móvel, através de um botão no menu principal (Desvincular 

Usuário), que remove os dados da base de dados do dispositivo mobile e faz 

um logout, indo para o menu principal pedindo um usuário e uma senha para se 

logar na aplicação, para este passo é necessário que esteja conectado a 

internet caso contrario não será possível se logar na aplicação pelo fato de não 

ter um token registrado na base de dados do dispositivo mobile que faz 

referência a um usuário na base de dados do sistema principal.   

 

4.4 Interface de Sincronismo 

 

No projeto além da parte de Android presente no desenvolvimento 

também foi necessário o desenvolvimento de um WebService. 

Este WebService no projeto tem uma função muito importante pelo 

fato de que ele vai realizar toda a comunicação com o cliente (Android). O 

WebService tem a função de interpretar todo código vindo do cliente (Android), 

que seriam os pedidos e itens adicionados aos pedidos e enviar para o 

Servidor, no qual fará todo o processo de inclusão no banco de dados. 

O WebService conta também com um sistema de interpretação de 

acesso, que tem uma função dentro do projeto que garante que os dados vão 

ser vinculados somente a dispositivos cadastrados no sistema. Isso quer dizer 

que os dados serão enviados para determinado dispositivo somente se este 

contiver um Token (código de registro). Logo caso alguém consiga ter acesso 
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ao servidor os dados manterão integridade pelo fato de que será exigida uma 

verificação/autenticação, após a autenticação, o Token conferir com o que o 

WebService exige  os dispositivo poderá enviar pedidos e receber atualização 

do sistema. 

Os serviços que este WebService proporciona são Registrar 

Usuário, Sincronizar Dados e Sincronizar Pedidos. O serviço de registrar 

usuário funciona da seguinte maneira, ele recebe um usuário e senha e valida 

no sistema principal e retorna um token autenticando um usuário. Já o serviço 

de sincronizar pedidos é acessado somente com um token valido registrado no 

sistema principal, este serviço recebe alguns dados (itens, pedidos, entre 

outros.) e adiciona no sistema principal.  

O processo de sincronizar dados recebe um token valido e 

registrado no sistema e retorna alguns dados (materiais, embalagens, clientes, 

entre outros). 

A ordem na qual esses serviços devem acontecer no seguintes 

passos em primeiro momento deve ser registrado um usuário em seguida com 

o usuário registrado e um token valido, então e permitido a chamada dos 

demais serviços disponíveis no WebService. 

 

 

 

 

A Figura 5 abaixo descreve como acontece o processo de 

autenticação. 
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Figura 9 - Processo de autenticação do sistema. 
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4.5  Sincronismo  

 

Este tópico serve para descreve as etapas, de sincronismo do 

dispositivo mobile com o WebService e com o servidor de dados da matriz. A 

forma como essas requisições acontecem são de tal forma que o usuário 

mandará para o servidor um XML descrevendo qual ação deverá ser 

processada. No projeto do SGV terá duas formas de requisições. 

A primeira etapa será a forma de sincronizar os dados com o 

WebService e realizar uma requisição para o servidor da matriz, na qual o 

servidor retornará um XML fornecendo os dados dos vendedores, clientes, 

itens, materiais e embalagens para que o representante de vendas possa 

atualizar o dispositivo móvel.  

A segunda etapa será o sincronismo dos pedidos os quais o 

representante de vendas efetuou ao decorrer do seu dia. Esse processo inicia 

quando o representante de vendas aciona a forma de sincronismo com o 

WebService e repassando para o servidor, enviando um XML com todas as 

informações dos pedidos para o servidor matriz, aonde os mesmos serão 

avaliados. 

A Figura 6 apresentada abaixo representa o fluxograma da 

sincronização do Sistema, este fluxograma demonstra como deve ocorrer o 

envio de dados para o servidor bem como o retorno dos dados para o 

dispositivo móvel. 

 

 

Figura 10 - Diagrama do sincronismo do sistema. 
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4.6 Telas do Sistema  

 

 Em um sistema mobile as telas são um dos elementos mais 

importantes do sistema, elas serão as responsáveis por toda a interação do 

usuário com o sistema. As telas devem ser simples e de fácil acesso e devem 

levar em consideração o dispositivo para o qual estará disponível. 

A seguir apresentaremos as telas que foram desenvolvidas para o 

sistema.  

 A Figura 11 apresenta a tela de login da aplicação onde o usuário 

do dispositivo fornecera seu usuário e senha, no qual será enviado para o 

WebService o usuário e senha, para validação e geração de um token de 

autenticação. 

 

 

 

Figura 11 - Tela de login do sistema. 
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A. Campo onde o usuário fornecera seu usuário. 

B. Campo onde o usuário fornecera sua senha. 

C. Botão onde o usuário ira clicar para fazer a validação dos 

campos apos serem preenchidos. 

D. Botão onde o usuário ira clicar para encerrar a aplicação. 

 

A Figura 12 apresenta o menu principal da aplicação onde o usuário 

pode clicar para iniciar a ação necessária que ele desejar após a autenticação 

de usuário.  

 

Figura 12 - Tela do menu principal do sistema. 

A. Botão onde o usuário clica para mostrar uma lista 

dos clientes cadastrados no sistema. 

B. Botão onde o usuário clica para iniciar o processo 

de efetuar um novo pedido. 

C. Botão onde o usuário clica para visualizar uma lista 

dos clientes cadastrados no sistema e selecionar para visualizar os 

pedidos efetuados para tal cliente. 
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D. Botão onde o usuário clica pra efetuar a 

sincronização dos dados com o WebService, de tal forma a 

somente receber atualizações do servidor ou enviar os pedidos 

cadastrados no sistema e receber atualizações. 

E. Botão onde o usuário clica para fazer o logout da 

aplicação, sendo redirecionado para a tela de login da aplicação e 

removendo os dados . 

F. Botão onde o usuário clica para fazer fechar a 

aplicação. 

 

 

A Figura 13 apresenta a tela de listagem dos clientes cadastrados 

no sistema. 

 

 

Figura 13 - Tela com a listagem de clientes do sistema. 
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A. Lista dos clientes cadastrados no sistema 

onde o usuário pode clicar e receber uma previa das 

informações de cada cliente. 

B. Botão onde o usuário clica para encerrar está 

tarefa e retornar para o menu principal da aplicação. 

 

 

A Figura 14 apresenta as informações de um clientes após ele ter 

iniciado o processo de “Mostrar Clientes” e selecionar um cliente em uma lista. 

 

 

 

Figura 14 - Tela com os dados do cliente selecionado. 

 

 

A. Informações do cliente selecionado tais como nome, 

CNPJ/CIC, CEP, Rua,  Bairro, Cidade, Contato e Ativo. 
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B. Botão para encerar o processo e retornar a tela de “Lista 

de Clientes”. 

 

 

A Figura 15 apresenta a tela onde o usuário inicia o processo de 

adicionar um pedido onde existe uma estrutura especifica para adicionar itens e 

verificar os itens já adicionar no pedido. 

 

 

Figura 15 - Tela de inclusão de pedido. 

 

A. Aba principal que já inicia selecionada para adicionar um 

novo pedido. 

B. Aba para que o usuário selecione para  inserir um ou 

diversos itens no pedido. 

C. Aba para que o usuário selecione para visualizar os itens 

adicionados no pedido e que podem ser editados ou cancelados. 
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D. Combo onde o usuário clicar para selecionar o cliente para 

o qual será realizado o pedido 

E. Campo que vem preenchido com a data atual. 

F. Campo que indica o valor total dos itens adicionados no 

pedido. 

G. Campo a ser preenchido com a data de previsão de 

entrega do pedido. 

H. Campo que pode ser preenchido com alguma observação 

especifica sobre pedido. 

 

Os botões Botão para que o usuário armazene o pedido no 

dispositivo, para que o usuário possa cancelar o pedido e o botão para 

que o usuário possa retornar para o menu principal encontram-se em 

uma tela secundária. 

 

A  Figura 16 apresenta a tela onde o usuário pode adicionar itens a o 

pedido que está sendo realizado. 

 

Figura 16 - Tela de inclusão de item de pedido. 
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A. Aba principal onde o usuário pode clicar para ter as 

informações do pedido. 

B. Aba onde o usuário cadastra novos itens no pedido. 

C. Aba para que o usuário selecione para visualizar os 

itens adicionados no pedido e que podem ser editados ou 

cancelados. 

D. Como que o usuário seleciona o item a ser 

cadastrado 

E. Como onde o usuário seleciona o tipo de 

embalagem a ser selecionado de acordo com a disponibilidade para 

tal produto selecionado.  

F. Campo onde o usuário acrescenta a quantidade 

desejada do produto. 

G. Campo preenchido com o valor unitário do produto. 
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A Figura 17 apresenta uma lista com os itens já adicionados no sistema, 

que tem a possibilidade de serem editados ou excluídos do pedido antes do 

pedido ser confirmado, salvo no sistema. 

 

 

Figura 17 - Tela de itens cadastrados. 

 

A. Aba principal onde o usuário pode clicar para ter as 

informações do pedido. 

B. Aba para que o usuário selecione para  inserir um 

ou diversos itens no pedido. 

C. Aba onde o usuário clica para visualizar os itens 

adicionados no pedido. 

D. Lista dos pedidos já adicionados no sistema. 

E. Botão onde o usuário clica para editar o item. 

F. Botão onde o usuário clica para remover o item do 

pedido. 
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A Figura 18 apresenta a tela com as informações de um pedido já 

adicionado no sistema para ser alterado alguma informação. 

 

 

Figura 18 - Tela de consulta 

 

A. Campo com o nome do material a ser editado. 

B. Combo com os tipos de embalagens disponíveis 

para o item. 

C. Campo com a quantidade a ser alterada. 

D. Campo com o valor unitário do produto. 

E. Campo com o valor total do produto. 

F. Botão para voltar caso o usuário não queira editar o 

produto. 

G. Botão para salvar as mudanças feitas e retornar 

para a lista de itens. 
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A Figura 19 apresenta uma lista dos clientes onde é possível clicar 

em um dos clientes listados e visualizar os itens adicionados. 

 

 

Figura 19 - Tela de lista de clientes. 

 

A. Lista com os clientes cadastrados no sistema. 

B. Botão onde o usuário clica para retornar para  o 

menu principal. 
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A Figura 20 apresenta uma lista de itens  que foram adicionados no 

pedido de um determinado cliente cadastrado no sistema. 

 

 

Figura 20 - Tela dos itens do pedido. 

 

A. Campo com o titulo do produto em negrito e as 

informações do item abaixo. 

B. Botão onde o usuário clica para retornar a lista de 

clientes cadastrados no sistema onde tem a possibilidade de clicar 

em outro cliente para visualizar os itens cadastrados no pedido. 
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A Figura 21 apresenta a interface de Sincronização dos dados onde 

o usuário pode enviar os pedidos e receber uma atualização dos dados do 

servidor ou somente receber atualização dos dados do sistema. 

 

 

Figura 21 - Tela de sincronização do sistema. 

 

A. Botão onde o usuário clica para enviar os pedidos 

cadastrados no sistema, para o servidor e receber atualização 

dos dados. 

B. Botão onde o usuário clica para receber uma 

atualização dos dados do sistema. 

C. Botão onde o usuário clica para retornar para o 

menu principal da aplicação. 
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4.7  Request/Response  
 

Os dados enviados ao servidor quando existir conectividade deve 

ser em formato XML através de SOAP aonde será enviado o tipo de ação 

desejada com as informações nas quais o sistema necessita para efetuar a 

operação desejada e um token que será um id de sessão para validação, já o 

retorno do servidor deve ser seguindo o padrão, o tipo de ação processada, 

com os dados já processados. Todas as requisições devem conter um token 

que será validando a seção do usuário. 

 

4.7.1 Request  

São estes os dados enviados ao servidor quando houver o 

sincronismo dos dados. Abaixo um exemplo de como deve acontecer o envio 

dos dados por XML. 

Essa operação inicia quando o usuário clica no botão “Sincronizar 

com o servidor”, e logo em seguida no botão “Enviar Pedidos”, abaixo pode ser 

visualizado o arquivo XML no qual é enviado para o servidor, para armazenar 

os pedidos na base local. 

 

      O código abaixo serve para demonstra uma tag presente no XML 

presente no ANEXO A, que será um código gerado de 32 caracteres que 

será validado no servidor para permitir o acesso. 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="token"type="s:string"> 

 

            O código abaixo serve para demonstra uma lista de pedidos 

existente no XML presente no ANEXO A, que será enviado para o servidor, 

no qual existem todos os dados necessários de um pedido (código 

vendedor, numero pedido, data pedido, valor pedido, etc.) para ser 

interpretados no WebService e armazenados no banco de dados do sistema 

principal.  
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<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="listPedidos"type="tns:ArrayOfPe

didos" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="listItens"type="tns:ArrayOfItem" 

/> 

</s:sequence></s:complexType> 

<s:complexType name="ArrayOfPedidos"> 

<s:sequence> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="unbounded"name="Pedidos"nillable="true"

type="tns:Pedidos" /> 

</s:sequence></s:complexType> 

<s:complexType name="Pedidos"> 

<s:sequence> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdvendedor"type="s:long" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="nrpedido"type="s:long" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="dtpedido"type="s:string" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="vlrpedido"type="s:double" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="dtprevpedido"type="s:string" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="obspedido"type="s:string" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdtppag"type="s:long" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdcondpag"type="s:long" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdCliente"type="s:long" /> 

</s:sequence></s:complexType> 
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O código abaixo serve para demonstra uma lista de itens existente no XML 

presente no ANEXO A, enviado para o servidor, no qual existem todos os 

dados necessários de um item (código empresa, numero item pedido, numero 

item, código material, código embalagem, etc.) para ser interpretados no 

WebService e armazenados no banco de dados do sistema principal fazendo 

referência com a lista de pedidos.  

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="listItens"type="tns:ArrayOfItem" 

/> 

s:complexType name="ArrayOfItem"> 

<s:sequence> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="unbounded"name="Item"nillable="true"typ

e="tns:Item" /> 

</s:sequence></s:complexType> 

<s:complexType name="Item"> 

<s:sequence> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdEmpresa"type="s:long" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="nrItemPedido"type="s:long" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="nrPedido"type="s:long" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdMaterial"type="s:long" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdEmbalagem"type="s:long" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="qntPedido"type="s:long" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="vlrUnitPedido"type="s:double" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="vltTotalPedido"type="s:double"/> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="dtAbertura"type="s:string" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="dtEnc"type="s:string" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="obsPedido"type="s:string" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdAbertura"type="s:long" /> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 
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 4.7.2 Response  

São estes os dados recebidos do servidor quando houver o 

sincronismo dos dados. Abaixo um exemplo de como deve acontecer o envio 

dos dados por XML. A tag action é o comando pelo qual o servidor executou e 

a tag contente é descrevendo a ação, nesse caso se o acesso está libera ou 

não. 

Abaixo apresentamos o código XML de como acontece o 

recebimento dos dados do servidor: 

O trecho de código abaixo serve para demonstrar o XML presente no 

ANEXO A, uma lista de materiais com os dados necessários(código empresa, 

código material, código agrupamento material, nome local estoque, etc.) para 

que se faça referencia, este dado serão enviados do WebService para o 

dispositivo mobile para ser armazenado na base de dados do dispositivo 

 

<s:complexType name="ArrayOfMaterial"> 

<s:sequence> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="unbounded"name="Material"nill

able="true"type="tns:Material" /> 

</s:sequence></s:complexType> 

<s:complexType name="Material"> 

<s:sequence> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdempresa"type="s:lo

ng" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdmaterial"type="s:lon

g" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="nomematerial"type="s:

string" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdagrpmaterial"type="

s:long" /> 
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<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="percmargem"type="s:l

ong" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="nomelocalestoque"typ

e="s:string"/> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="dtexclusao"type="s:str

ing" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="flgativo"type="s:string

" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="qntEstoque"type="s:lo

ng" /> 

</s:sequence></s:complexType> 

 

O trecho de código abaixo serve para demonstrar o XML presente 

no ANEXO A, uma lista de embalagens com os dados necessários (código 

empresa, código embalagem, nome embalagem, etc.) para que se faça 

referência, estes dados serão enviados do WebService para o dispositivo 

mobile para ser armazenado na base de dados do dispositivo 

 

<s:complexType name="ArrayOfEmbalagem"> 

<s:sequence> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="unbounded"name="Embalagem

"nillable="true"type="tns:Embalagem" /> 

</s:sequence></s:complexType> 

<s:complexType name="Embalagem"> 

<s:sequence> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdempresa"type="s:lo

ng" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdembalagem"type="s

:long" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="nomeembalagem"type
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="s:string" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="cdunidmedemb"type="

s:string" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="cdunidmedconv"type=

"s:string" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="fatorconversao"type="

s:string" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="flgativo"type="s:string

" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="flgquebra"type="s:stri

ng" /> 

</s:sequence></s:complexType> 

 

 

O trecho de código abaixo serve para demonstrar o XML presente 

no ANEXO A, uma lista de materiais embalagens com os dados necessários 

(código empresa, código material, código embalagem, etc.) para que se faça 

referência, estes dados serão enviados do WebService para o dispositivo 

mobile para ser armazenado na base de dados do dispositivo 

 

<s:complexType name="ArrayOfMaterialEmbalagem"> 

<s:sequence> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="unbounded"name="MaterialEm

balagem"nillable="true"type="tns:MaterialEmbalagem" /> 

</s:sequence></s:complexType> 

<s:complexType name="MaterialEmbalagem"> 

<s:sequence> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdempresa"type="s:lo

ng" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdmaterial"type="s:lon
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g" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdembalagem"type="s

:long" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="flgdeptmov"type="s:st

ring" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="flgdefaultpedido"type

="s:string" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="flgativo"type="s:string

" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="pesobruto"type="s:lon

g" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="fatorconversao"type="

s:long" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="vlrprecounit"type="s:l

ong" /> 

</s:sequence></s:complexType> 

 

 

O trecho de código abaixo serve para demonstrar o XML presente 

no ANEXO A, uma lista de clientes com os dados necessários (código 

empresa, código pessoa, nome, CNPJ/CIC, etc.) para que se faça referência, 

estes dados serão enviados do WebService para o dispositivo mobile para ser 

armazenado na base de dados do dispositivo 

 

<s:complexType name="ArrayOfCliente"> 

<s:sequence> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="unbounded"name="Cliente"nilla

ble="true"type="tns:Cliente" /> 

</s:sequence></s:complexType> 

<s:complexType name="Cliente"> 
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<s:sequence> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdempresa"type="s:lo

ng" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdpessoa"type="s:lon

g" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="nome"type="s:string" 

/> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="cnpjcic"type="s:string

" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cep"type="s:long" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="noRua"type="s:string" 

/> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="noBairro"type="s:strin

g" /> 

<s:elementminOccurs="1"maxOccurs="1"name="cdcidade"type="s:long

" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="noContato"type="s:str

ing" /> 

<s:elementminOccurs="0"maxOccurs="1"name="flgAtivo"type="s:string

" /> 

</s:sequence></s:complexType> 
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5.  CONCLUSÃO   
 

 Com o desenvolvimento desta aplicação foi possível constatar  

que um representante de venda poderá agilizar todo o processo final de venda 

apenas dependendo de um acesso a internet, o que representará ganho não 

apenas para o representante em si, mas também para a empresa que terá uma 

poderosa ferramenta de “SalesForce” trazendo facilidade e praticidade ao 

cliente o qual será atendido de forma mais ágil.  

Também foi possível entender e estudar uma nova tecnologia, está 

tecnologia proporciona fazer diversas coisas, solucionar diversos problemas e 

trazer muita facilidade. 

Observando o aspecto efetivamente técnico, o framework Android e 

o Java permitem que sejam desenvolvidas diversas aplicações tais como jogos, 

sistemas de vendas, sistemas de controles, etc. A tecnologia de sincronismo 

também permitiu atuar com o servidor em .NET que é outro Framework 

poderoso e de uso muito difundido no mercado de desenvolvimento atual, além 

disso foi possível adquirir uma boa experiência atuando simultaneamente com 

dois bancos de dados, Oracle, que é considerado líder mundial no mercado de 

banco de dados (fonte: www.topdb.com.br/tecnologia.asp) e o SqlLite que é 

muito difundido no universo do ambiente de dispositivos portáteis (palms, 

Smartphones, etc.) (fonte: http://www.sqlite.org/cvstrac/wiki?p=SqliteUsers). 

Com o desenvolvimento do presente trabalho foram encontradas 

algumas dificuldades. A principal delas foi o modo no qual o framework Android 

funcionava, em muitos momentos foram realizadas algumas atividades que o 

próprio framework trazia como funcionalidades disponíveis ao desenvolvedor,  

o que gerou retrabalho.  Tais funcionalidades foram sendo descobertas no 

decorrer do desenvolvimento da aplicação para o dispositivo mobile. Um outro 

problema no qual foi necessário um certo tempo de desenvolvimento e 

entendimento foi na parte de sincronização dos dados do dispositivo mobile 

com o webservice, pelo fato de não tem trabalho com está tecnologia até o 

momento, também estudar como o  framework KSOAP2 atuava na 

comunicação dos dados tanto na parte de desenvolvimento mobile da 

http://www.sqlite.org/cvstrac/wiki?p=SqliteUsers
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aplicação tanto quanto na parte de desenvolvimento do WebService e Servidor, 

para realização das trocas de informações entre o dispositivo mobile e 

WebService. 
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6. TRABALHOS FUTUROS  

 

  Melhorar a usabilidade da aplicação, estabelecer de forma clara e 

eficiente os processos necessários, pensar nas interfaces para agir de forma dinâmica 

e aos mesmo tempo limpa de forma que o usuário possa ter fácil entendimento da 

utilização da interface da aplicação. 

  Também realizar a portabilidade para outras plataformas como 

IOS, Windows Phone e outras versões do Android. 
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ANEXO A 

O anexo abaixo representa o código XML de envio e resposta para o 

WebService. 

 

 

<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" x

mlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"xmlns:soapenc="h

ttp://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:mime="http://schemas.x

mlsoap.org/wsdl/mime/" xmlns:tns="http://93.104.207.65/"xmlns:s="http:

//www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/

wsdl/soap12/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"xmlns:

wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="http://93.104

.207.65/"> 

<wsdl:types> 

<s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://93.10

4.207.65/"> 

<s:element name="RegisterUser"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="user" type="s:string"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="password" type="s:string"

/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="RegisterUserResponse"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RegisterUserResult" type=

"s:string"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:element name="SyncData"> 

<s:complexType/> 

</s:element> 

<s:element name="SyncDataResponse"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SyncDataResult" type="tns

:TablesResponse"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:complexType name="TablesResponse"> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="listMaterial" type="tns:A

rrayOfMaterial"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="listEmbalagem" type="tns:

ArrayOfEmbalagem"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="listMaterialEmbalagem" ty

pe="tns:ArrayOfMaterialEmbalagem"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="listCliente" type="tns:Ar
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rayOfCliente"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:complexType name="ArrayOfMaterial"> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Material" nillabl

e="true" type="tns:Material"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:complexType name="Material"> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdempresa" type="s:long"/

> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdmaterial" type="s:long"

/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="nomematerial" type="s:str

ing"/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdagrpmaterial" type="s:l

ong"/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="percmargem" type="s:long"

/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="nomelocalestoque" type="s

:string"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="dtexclusao" type="s:strin

g"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="flgativo" type="s:string"

/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="qntEstoque" type="s:long"

/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:complexType name="ArrayOfEmbalagem"> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Embalagem" nillab

le="true" type="tns:Embalagem"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:complexType name="Embalagem"> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdempresa" type="s:long"/

> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdembalagem" type="s:long

"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="nomeembalagem" type="s:st

ring"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cdunidmedemb" type="s:str

ing"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cdunidmedconv" type="s:st

ring"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="fatorconversao" type="s:s

tring"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="flgativo" type="s:string"

/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="flgquebra" type="s:string

"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:complexType name="ArrayOfMaterialEmbalagem"> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="MaterialEmbalagem
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" nillable="true" type="tns:MaterialEmbalagem"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:complexType name="MaterialEmbalagem"> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdempresa" type="s:long"/

> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdmaterial" type="s:long"

/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdembalagem" type="s:long

"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="flgdeptmov" type="s:strin

g"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="flgdefaultpedido" type="s

:string"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="flgativo" type="s:string"

/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="pesobruto" type="s:long"/

> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="fatorconversao" type="s:l

ong"/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="vlrprecounit" type="s:lon

g"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:complexType name="ArrayOfCliente"> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Cliente" nillable

="true" type="tns:Cliente"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:complexType name="Cliente"> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdempresa" type="s:long"/

> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdpessoa" type="s:long"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="nome" type="s:string"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="cnpjcic" type="s:string"/

> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cep" type="s:long"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="noRua" type="s:string"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="noBairro" type="s:string"

/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdcidade" type="s:long"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="noContato" type="s:string

"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="flgAtivo" type="s:string"

/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:element name="SyncTables"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="request" type="tns:Tables

Request"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="token" type="s:string"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

<s:complexType name="TablesRequest"> 



68 

 

 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="listPedidos" type="tns:Ar

rayOfPedidos"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="listItens" type="tns:Arra

yOfItem"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:complexType name="ArrayOfPedidos"> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Pedidos" nillable

="true" type="tns:Pedidos"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:complexType name="Pedidos"> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdvendedor" type="s:long"

/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="nrpedido" type="s:long"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="dtpedido" type="s:string"

/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="vlrpedido" type="s:double

"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="dtprevpedido" type="s:str

ing"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="obspedido" type="s:string

"/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdtppag" type="s:long"/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdcondpag" type="s:long"/

> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdCliente" type="s:long"/

> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:complexType name="ArrayOfItem"> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Item" nillable="t

rue" type="tns:Item"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:complexType name="Item"> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdEmpresa" type="s:long"/

> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="nrItemPedido" type="s:lon

g"/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="nrPedido" type="s:long"/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdMaterial" type="s:long"

/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdEmbalagem" type="s:long

"/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="qntPedido" type="s:long"/

> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="vlrUnitPedido" type="s:do

uble"/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="vltTotalPedido" type="s:d

ouble"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="dtAbertura" type="s:strin

g"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="dtEnc" type="s:string"/> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="obsPedido" type="s:string
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"/> 

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="cdAbertura" type="s:long"

/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

<s:element name="SyncTablesResponse"> 

<s:complexType> 

<s:sequence> 

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="SyncTablesResult" type="t

ns:TablesResponse"/> 

</s:sequence> 

</s:complexType> 

</s:element> 

</s:schema> 

</wsdl:types> 

<wsdl:message name="RegisterUserSoapIn"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:RegisterUser"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="RegisterUserSoapOut"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:RegisterUserResponse"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="SyncDataSoapIn"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:SyncData"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="SyncDataSoapOut"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:SyncDataResponse"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="SyncTablesSoapIn"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:SyncTables"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="SyncTablesSoapOut"> 

<wsdl:part name="parameters" element="tns:SyncTablesResponse"/> 

</wsdl:message> 

<wsdl:portType name="wsSoap"> 

<wsdl:operation name="RegisterUser"> 

<wsdl:input message="tns:RegisterUserSoapIn"/> 

<wsdl:output message="tns:RegisterUserSoapOut"/> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="SyncData"> 

<wsdl:input message="tns:SyncDataSoapIn"/> 

<wsdl:output message="tns:SyncDataSoapOut"/> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="SyncTables"> 

<wsdl:input message="tns:SyncTablesSoapIn"/> 

<wsdl:output message="tns:SyncTablesSoapOut"/> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 

<wsdl:binding name="wsSoap" type="tns:wsSoap"> 

<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

<wsdl:operation name="RegisterUser"> 

<soap:operation soapAction="http://93.104.207.65/RegisterUser" style="

document"/> 

<wsdl:input> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="SyncData"> 
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<soap:operation soapAction="http://93.104.207.65/SyncData" style="docu

ment"/> 

<wsdl:input> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="SyncTables"> 

<soap:operation soapAction="http://93.104.207.65/SyncTables" style="do

cument"/> 

<wsdl:input> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

<wsdl:binding name="wsSoap12" type="tns:wsSoap"> 

<soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

<wsdl:operation name="RegisterUser"> 

<soap12:operation soapAction="http://93.104.207.65/RegisterUser" style

="document"/> 

<wsdl:input> 

<soap12:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output> 

<soap12:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="SyncData"> 

<soap12:operation soapAction="http://93.104.207.65/SyncData" style="do

cument"/> 

<wsdl:input> 

<soap12:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output> 

<soap12:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

<wsdl:operation name="SyncTables"> 

<soap12:operation soapAction="http://93.104.207.65/SyncTables" style="

document"/> 

<wsdl:input> 

<soap12:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 

<wsdl:output> 

<soap12:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

<wsdl:service name="ws"> 

<wsdl:port name="wsSoap" binding="tns:wsSoap"> 

<soap:address location="http://resultweb.sistema.inf.br:8000/SyncTable

s/SyncTables.asmx"/> 

</wsdl:port> 

<wsdl:port name="wsSoap12" binding="tns:wsSoap12"> 

<soap12:address location="http://resultweb.sistema.inf.br:8000/SyncTab
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les/SyncTables.asmx"/> 

</wsdl:port> 

</wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

 

 


