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RESUMO 

 

Este projeto consiste na apresentação de um sistema que permite a 

gestão de filiais. Denominado Amplisoft, seu objetivo é automatizar processos, 

centralizar dados, administrar e organizar, visando atender as necessidades da 

empresa Acústica Amplivox Ltda. Programado na linguagem Java, este irá 

prover ferramentas e processos fundamentais para o funcionamento de uma 

filial e, também, interface gráfica fácil e amigável. Partindo de um módulo de 

cadastros até o atendimento dos pacientes, resultando em um melhor controle 

das informações. Para garantia de um melhor atendimento, o agendamento é 

realizado através de agendas distintas entre fonoaudiólogos e filiais. Tratando-

se de um sistema cliente/servidor, todos os dados serão centralizados e 

transmitidos via WebService, garantindo a segurança – através de um 

certificado SSL, integridade e unicidade dos dados, assim informações 

pertinentes poderão ser acessadas de qualquer localidade, como o histórico do 

paciente, por exemplo. Quando acessado por um colaborador seu perfil de 

atuação é definido e liberado apenas áreas do seu escopo de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave : gestão de filiais. Amplisoft. Amplivox. WebService. Java. 

Aplicações em nuvem. 
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ABSTRACT 

 

TITLE: “AMPLISOFT” 

 

This project consists of a presentation of a system that allows the 

management of subsidiaries. Called Amplisoft, its aim is to automate processes, 

centralize data, manage and organize, in order to meet the needs of the 

company Acoustic Amplivox Ltd. Programmed in Java language; it will provide 

tools and essential processes for the functioning of a branch, and also an easy 

and friendly graphical interface. Starting from a registration module to customer 

service, resulting in a better information control. Intended to assure a better 

service, the schedule is done through different appointment books between 

speech therapists and branches. As it is a client / server system, all data will be 

centralized and transmitted via WebService, ensuring the security – through an 

SSL certificate, integrity and uniqueness of the data, so relevant information can 

be accessed from any location, such as patient history, for example. When 

accessed by a collaborator, the profile performance is defined and only areas of 

his scope of action are released. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords : management of subsidiaries. Amplisoft. Amplivox. WebService. 

Java. Cloud applications. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Descrição do Sistema  

É um sistema criado a partir da idéia de abrir novas filiais da empresa 

Acústica Amplivox Ltda pelo Brasil. Onde surgiu a necessidade de um sistema 

para a gestão das mesmas. Este visa organizar as informações pertinentes, 

para que colaboradores autorizados tenham acesso de forma rápida e 

confiável, e obter maior controle das mesmas. 

O software foi criado também, em cima de sugestões e críticas, 

baseadas nas opiniões de seus colaboradores. Visando maior objetividade nas 

suas funções diárias e demonstrando-os uma ferramenta que irá facilitar seu 

trabalho, derrubando tabus, fazendo com que os mesmos vençam a resistência 

e apostem na mudança, convivendo com a tecnologia. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

Prover ferramentas e processos necessários para o funcionamento da 

mesma, ou seja, informatizar todos os processos e funções antes realizados 

manualmente. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Desenvolver um sistema que controle os cadastros: de clientes, 

produtos, usuários, CEP, audiômetros, imitanciômetros, convênios, médicos, 

tipos de forma rápida e segura e ao mesmo tempo simples. 

 

 Agilizar processos de emissão de relatórios, que antes eram executados 

manualmente, diminuindo assim o tempo de realização dos mesmos. 

 

 Evitar erros ocasionados por má manipulação de documentos, pois toda 

informação passará por um filtro no WebService e posteriormente será salva 

em um banco de dados, - uma maneira muito mais confiável de 

armazenamento - proporcionando extrema integridade da informação 

solicitada. 



 

 

1.3. Fundamento  

 

1.3.1. O que é um exame audiológico?

As elucidações a seguir são oriundas de consultas especializadas com 

profissionais Fonoaudiólogos credenciados no Conselho Regional de 

Fonoaudiologia do Rio Grande do Sul.

Um exame audiológico ou audiometria é um teste de acuidade auditiva 

para determinar os liminares dos níveis de intensidade mais baixos que um 

indivíduo pode ouvir em u

Fonoaudiólogos. 

As frequências de 250Hz a 8000Hz são usadas para testar os liminares 

de condução por via aérea e as frequências de 250Hz a 4000Hz são usadas 

para testar os liminares de condução por via óssea.

A audiometria de forma eletrofisiológica é realizada em um computador 

analógico, onde é incluído no circuito para medir a atividade das ondas 

cerebrais contínuas ou espontâneas. Um padrão característico de respostas a 

um estímulo sonoro pode então tornar

também é conhecida como audiometria de resposta elétrica.

A figura 1 mostra como é compo

FIGURA 1 – AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA. FONTE: 
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e. A audiometria evocada 

sto um exame audiométrico. 

AMPLIVOX LTDA. 



12 

 

A realização do exame em um paciente é feita dentro de uma cabine 

audiológica, visando isolá-lo do ruído ambiental e utiliza o equipamento 

chamado audiômetro. Existe também o imitanciômetro, que fornece 

informações objetivas sobre a integridade funcional das estruturas do sistema 

auditivo (tímpano, ossículos, transmissão nervosa, etc.). 

 O exame serve para diagnosticar a necessidade do uso de um aparelho 

auditivo, se necessário deve-se realizar também o exame de audiometria vocal, 

e é aconselhável a pessoas que tem a audição prejudicada por produtos 

químicos ou vibração e para trabalhadores de empresas com ruídos intensos, 

pessoas com doenças neuro-sensoriais, operadores de telemarketing, entre 

outros. 

 Há a necessidade, por parte dos Fonoaudiólogos, de armazenar tais 

exames para futuras comparações e acompanhamento da perda auditiva. Com 

isso, o Amplisoft possui um módulo para inserção dessas informações que são 

vinculadas ao cliente e a um atendimento. Devido a realização do exame ser 

por meio de um computador analógico, os dados deverão ser inseridos 

manualmente nos gráficos de limiares de perda auditiva, como na ilustração 

abaixo. 

 

1) Com o atendimento em andamento, o sistema permite que sejam 

preenchidas informações do exame audiológico, no qual deve-se utilizar o 

gráfico de níveis de perda auditiva, ilustrado na figura 2. 
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FIGURA 2 – EXAME AUDIOLÓGICO - VIA AÉREA 

 

2) No momento em que for selecionada a via óssea, o gráfico muda seu 

traço de marcação, para diferenciação, de acordo com  a figura 3. 

 
FIGURA 3 – EXAME AUDIOLÓGICO - VIA ÓSSEA 
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3) Por fim, na figura 4, o exame devidamente preenchido, prima-se o 

botão GRAVAR. 

 
FIGURA 4 – EXAME AUDIOLÓGICO FINALIZADO 

 

 

 

1.3.2. WebService 

Conforme a necessidade apresentada a este projeto será desenvolvido 

no servidor um WebService. Este é uma solução utilizada na integração de 

sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com essa tecnologia é 

possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e 

que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis.  

No Amplisoft, o WebService fará as devidas conexões com um banco de 

dados local e manipulará qualquer informação a ser persistida, não sendo 

permitido acesso externo, obrigando toda e qualquer requisição a passar pelo 

mesmo.  

A transmissão das informações entre as aplicações cliente e servidor 

serão via protocolo HTTPS - trata-se de uma implementação do protocolo 

HTTP sobre uma camada SSL¹. Essa camada adicional permite que os dados 

sejam transmitidos com segurança (através de criptografias) e que se verifique 

a autenticidade do servidor e do cliente através de certificados digitais. O 
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certificado SSL é utilizado, em regra, quando se deseja evitar que a informação 

transmitida entre o cliente e o servidor seja visualizada por terceiros, como o 

caso de compras online ou cadastro de dados pessoais, por exemplo. 

Existem várias maneiras de construir um WebService. Duas delas 

ganham notoriedade, o REST, que será utilizado neste projeto, e o SOAP. O 

SOAP baseia-se numa invocação remota de um método e para tal necessita 

especificar o endereço do componente, o nome do método e os argumentos 

para esse método. Esses dados são formatados em arquivos XML² com 

determinadas regras. A desvantagem é que possuem muita informação 

desnecessária e, com isso, o arquivo para transmissão fica com o tamanho 

grande, tornando o envio mais demorado. O REST, por sua vez, baseia-se nos 

recursos do protocolo HTTP, no qual os mais importantes são POST, GET, 

PUT e DELETE – métodos que são definidos no protocolo HTTP e indicam a 

ação a ser realizada. Nesse sistema, cada recurso é unicamente redirecionado 

através de sua URL, ou seja, para cara recurso é criado um endereço físico 

diferente e único. A transferência de dados pode ser por arquivos XML² ou por 

texto plano. A vantagem do uso é que o arquivo contém apenas informações 

que dizem respeito aos objetos, sem conter TAGs desnecessárias, o que 

aumenta a velocidade de transmissão. 

Serão disponibilizados no WebService os serviços para inserção, 

atualização, exclusão e solicitação dos dados a serem persistidos. Por 

exemplo, cadastro de convênio:  

1) O sistema cria o arquivo XML² com os dados digitados pelo colaborador, 

como ilustração abaixo. 

<Convenio> 

 <nome>Exemplo</nome> 

 <descricao>Convênio fantasia</descricao> 

 <dtcadastro>2011-12-06 18:53:02</dtcadastro> 

</Convenio> 

2) O sistema envia através do método POST o arquivo acima para a URL 

descriminada no serviço, para este exemplo será utilizada: 

HTTPS://urldowebservice:8181/WebService/resources/convenios. 

3) O WebService recebe a requisição, valida os dados, persiste os dados e, 

neste exemplo, retorna uma mensagem de sucesso. 
¹ SSL: é um protocolo que fornece privacidade e integridade entre os dois aplicativos de 
comunicação, utilizando TCP/IP.  
² XML: é uma recomendação da W3C para gerar linguagens de marcação para necessidades 
especiais. 
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 A figura 5 está ilustrando a lista com todos os serviços disponíveis no 

WebSerivce.  

 
FIGURA 5 – DEMONSTRATIVO WEBSERVICE. 

 

1.4. Estrutura do texto  

  

Será estruturado um projeto em oito capítulos. No primeiro deles, está a 

presente introdução, onde é possível conhecer a empresa Amplivox e a 

constituição geral do projeto. No segundo capítulo, serão detalhadas as 

metodologias empregadas na criação do sistema. Na sequência, o terceiro 

capítulo apresentará as tecnologias utilizadas. O quarto capítulo apresentará os 

requisitos, tanto funcionais quanto não funcionais. O quinto capítulo terá como 

característica a demonstração da modelagem do sistema, sendo um diagrama 

de classes e casos de uso através do qual serão apresentadas todas as 

entidades que terão de ser mapeadas para gerar a base de dados. No sexto 

capítulo, serão exibidas telas com as ferramentas e módulos do sistema. 

No sétimo capítulo estão contidos os trabalhos futuros pretendidos após 

esse projeto e, por fim, no décimo oitavo e último capítulo, estão às 

considerações finais e a conclusão do trabalho. 
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2. METODOLOGIA  

 

O ciclo de vida escolhido para o presente projeto é baseado no modelo 

iterativo. Trata-se de um processo que divide o desenvolvimento de um produto 

de software em ciclos. Em cada ciclo de desenvolvimento, podem ser 

identificadas as fases de análise, projeto, implementação e testes. 

Cada um dos ciclos considera um subconjunto de requisitos. Os 

requisitos são desenvolvidos uma vez que sejam alocados a um ciclo de 

desenvolvimento. No próximo ciclo, um outro subconjunto dos requisitos é 

considerado para ser desenvolvido, o que produz um novo incremento do 

sistema que contém extensões e refinamentos sobre o incremento anterior. 

Assim, o desenvolvimento evolui em versões, através da construção 

iterativa de novas funcionalidades até que o sistema completo esteja 

construído. Visando melhor funcionamento, o desenvolvimento do sistema será 

em 4 iterações, sendo: 

1ª Iteração: Trata-se da construção do WebService, no qual serão 

implementados as entidades, o mapeamento, o relacionamento do banco de 

dados, o acesso remoto aos métodos WebService, o servidor que hospedará a 

aplicação web e o certificado de segurança. Essa é a primeira fase e a mais 

importante do sistema, pois é base de informações para outros processos e 

ferramentas do software. 

2ª Iteração: Elaboração do módulo de cadastro, no qual serão 

implementados o de cliente, produto, audiômetro, imitanciômetro, usuário, 

médico, convênio, CEP e tipo. 

3ª Iteração: Módulo de “Atendimentos” será possível agendar, atender, 

realizar audiometria e gerar um histórico de cada cliente. 

4º Iteração: Elaboração do módulo “Estoque” será responsável por 

ajustes de estoque, para que cada movimentação no estoque seja controlada, 

e cadastro de Notas Fiscais de Entrada dos produtos. 

O tempo para cada Iteração variou de acordo com a quantidade de 

funcionalidades e telas a serem criadas. A 1ª Iteração foi a mais demorada, 

cerca de 30 dias, tendo em vista que desenvolveu-se todo o WebService. Em 

médias as outras três Iterações demoraram 10 dias cada. 
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FIGURA 6 – DIAGRAMA DE ITERAÇÕES. 

 

Pretende-se utilizar a ferramenta IDE Netbeans para a programação e o 

JDeveloper no diagrama de classes. Será utilizado, também, um repositório de 

fontes, este será instalado em um servidor na própria empresa Amplivox, 

garantindo que todos os códigos do sistema estarão seguros e acessíveis em 

qualquer computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ARQUITETURA DO SISTEMA
 

Nesse capítulo serão apresentadas as tecnologias e os frameworks 

utilizados no projeto. 

FIGURA 

 

Tecnologias utilizadas:

� Java 6 

� Banco de Dados PostgreSQL 9

� Servidor Glassfish 3.1

� WebService

 

Frameworks utilizados:

� JPA 2.0 

� JNA 

 

O Amplisoft é um sistema que roda via 

possui um WebService

WebService receberá requisições, fará a comunicação com o banco de
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ARQUITETURA DO SISTEMA  

Nesse capítulo serão apresentadas as tecnologias e os frameworks 

FIGURA 7 – COMUNICAÇÃO CLIENTE / SERVIDOR 

 

Tecnologias utilizadas:  

Banco de Dados PostgreSQL 9 

Servidor Glassfish 3.1 

WebService REST 

Frameworks utilizados:  

O Amplisoft é um sistema que roda via Java Web Start (JNLP) e também 

WebService. Em ambas serão utilizados a linguagem Java, o 

receberá requisições, fará a comunicação com o banco de

Nesse capítulo serão apresentadas as tecnologias e os frameworks 

 

(JNLP) e também 

. Em ambas serão utilizados a linguagem Java, o 

receberá requisições, fará a comunicação com o banco de dados 
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e retornará informações ao cliente; o JNLP, denominado cliente, trata-se de um 

executável que verifica a cada execução se existe alguma atualização do 

sistema, caso exista, o download é efetuado automaticamente e, após, é 

inicializado o software. 

 

3.1. Java 6  

Java é uma linguagem de programação e uma plataforma de 

computação lançada pela Sun Microsystems em 1995. É a tecnologia que 

capacita muitos programas da mais alta qualidade, como utilitários, jogos e 

aplicativos corporativos, entre muitos outros, por exemplo.  

“O Java é executado em mais de 850 milhões de computadores 

pessoais e em bilhões de dispositivos em todo o mundo, inclusive telefones 

celulares e dispositivos de televisão.” (ORACLE, 2011). 

Trata-se de uma linguagem orientada a objetos, diferentemente das 

convencionais, que são compilados para código nativo, o Java é compilado 

para um bytecode, que é executado por uma máquina virtual. 

Sua escolha foi devido à tecnologia ser orientação a objetos e livre, o 

que garante a portabilidade do software. 

 

 

3.2. Banco de Dados PostgreSQL 9  

O PostgreSQL é um banco de dados relacional e orientado a objetos. 

Um de seus atrativos é possuir recursos comuns a banco de dados de grande 

porte, o que deixa apto a trabalhar, inclusive, com operações de missão crítica. 

Além disso, trata-se de um banco de dados versátil, seguro, gratuito e de 

código aberto (disponível sob uma licença BSD). 
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3.3. Sun GlassFish Enterprise Server 3.1  

Trata-se de um servidor de aplicações de código aberto de nível 

corporativo que oferece desempenho, confiabilidade, produtividade e facilidade 

de uso superior a uma fração do custo de servidores de aplicações 

proprietários. Como a implementação de referência Java EE é construída em 

código aberto, o GlassFish elimina a dependência de fornecedores, e permite 

que clientes aproveitem os mais recentes padrões e inovações do setor. 

 

 

3.4. WebService REST 

É utilizado na integração de sistemas e na comunicação entre 

aplicações diferentes. Com essa tecnologia é possível que novas aplicações 

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

plataformas diferentes sejam compatíveis. 

 

 

3.5. JPA 2.0  

É a especificação padrão para o gerenciamento de persistência e 

mapeamento objeto relacional (ORM), surgida na plataforma Java EE 5.0 (Java 

Enterprise Edition) na especificação do EJB 3.0 (Enterprise Java Beans 3.0). 

Introduzida para substituir os Entity Beans (que foram descontinuados) e 

simplificar o desenvolvimento de aplicações JEE e JSE que utilizem 

persistência de dados. Possui uma completa especificação para realizar o 

ORM, utilizando anotações da linguagem Java (JSE 5.0 ou superior). Também 

dá suporte a uma linguagem de consulta, semelhante à SQL, permitindo 

consultas estáticas ou dinâmicas. 

JPA, portanto, é um framework utilizado na camada de persistência para 

o desenvolvedor ter uma maior produtividade, com impacto principal no modo 

de controle da persistência dentro de Java. O Java Persistence API – JPA 

define uma maneira de mapear Plain Old Java Objects (POJOs), para um 

banco de dados, estes são chamados de entidades (Entities). 
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3.6. JNA  

Fornece acesso fácil a bibliotecas de código nativo sem usar o Java 

Native Interface (JNI). Tem como finalidade proporcionar acesso nativo de uma 

forma natural com um mínimo de esforço.  

O JNA usa uma pequena biblioteca nativa chamada Foreign Function 

Interface Library (LIBFFI) para dinamicamente invocar o código nativo. O 

desenvolvedor usa uma interface Java para descrever funções e estruturas na 

biblioteca de destino nativa. Isto torna muito fácil de tirar projeto dos recursos 

da plataforma nativa, sem que ocorra sobrecarga elevada de configuração e 

construção de código JNI. 

 

 

3.7. IDE Netbeans  

A IDE Netbeans é um ambiente de desenvolvimento multiplataforma, 

auxiliando programadores a escrever, compilar, debugar e instalar aplicações, 

e for arquitetada em forma de uma estrutura reutilizável, visando simplificar o 

desenvolvimento e aumentar a produtividade, pois reúne em uma única 

aplicação todas estas funcionalidades. Totalmente escrita em Java, mas que 

pode suportar qualquer outra linguagem de programação que desenvolva com 

Swing, como o C, C++, Ruby e PHP. Também suporta linguagens de marcação 

como XML e HTML. 

 

 

3.8. JDeveloper  

É um ambiente de desenvolvimento integrado gratuito (desde 2005) da 

Oracle que oferece funcionalidades para o desenvolvimento em Java, XML, 

SQL e PL/SQL, HTML, JavaScript, BPEL e PHP. O JDeveloper cobre todo o 

ciclo de desenvolvimento, desde a análise até a codificação, a manutenção, a 

otimização e a implantação. 
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4. REQUISITOS 

 

4.1. REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

RF 001 - Login 

O sistema deve fornecer uma entrada de dados que possibilite que o 

colaborador efetue o login, através de um usuário e senha. Caso os dados 

sejam autenticados, deve-se liberar acesso ao sistema, carregando apenas as 

informações de escopo do mesmo. 

 

RF 002 - Cadastros 

O sistema deve fornecer um menu que exiba os tipos de cadastros 

disponíveis ao usuário. 

 

RF 003 - Cadastro de Cliente 

O sistema deve fornecer uma entrada de dados que possibilite ao 

colaborador cadastrar um cliente com seus dados pessoais. Também deverá 

existir uma busca por este cliente, caso já exista deve-se carregar seu cadastro 

apenas para atualização. 

 

RF 004 - Lista de Responsáveis 

O sistema deve fornecer uma lista com os clientes responsáveis pelo 

cliente selecionado. Permitindo inserir novos, e também excluí-los da 

responsabilidade.  

 

RF 005 - Vínculo de Responsabilidade 

O sistema deve fornecer ao colaborador uma funcionalidade que permita 

à atribuição de um cliente à responsabilidade de outro. Para isso deve-se ter 

uma pesquisa de clientes para atribuir tal responsabilidade, permitindo assim 

que movimentações financeiras, notas fiscais ou cupons fiscais sejam emitidos 

em nome desses. 
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RF 006 - Cadastro de Produto 

O sistema deve fornecer uma pesquisa de produtos, caso o desejado 

não exista, esse deverá conter uma entrada de dados para que inclua um novo. 

 

RF 007 - Cadastro de Usuário 

O sistema deve fornecer uma pesquisa de usuário. Caso não exista, 

deverá conter uma entrada de dados que permita ao colaborador cadastrá-lo. 

 

RF 008 - Cadastro de Audiômetro 

O sistema deve fornecer uma pesquisa de audiômetro. Caso não exista, 

deverá conter uma entrada de dados que permita ao colaborador cadastrá-lo. 

 

RF 009 - Cadastro de Imitanciômetro 

O sistema deve fornecer uma pesquisa de imitanciômetro. Caso não 

exista, deverá conter uma entrada de dados que permita ao colaborador 

cadastrá-lo. 

 

RF 010 - Cadastro de CEP 

O sistema deve fornecer uma pesquisa de CEP, caso não exista deverá 

conter uma entrada de dados que permita ao colaborador cadastrá-lo. 

 

RF 011 - Cadastro de Convênio 

O sistema deve fornecer uma pesquisa de convênio. Caso o desejado 

não exista, deverá conter uma entrada de dados que permita ao colaborador 

cadastrá-lo. 

 

RF 012 - Cadastro de Médico 

O sistema deve fornecer uma pesquisa de médico. Caso o desejado não 

exista, deverá conter uma entrada de dados que permita ao colaborador 

cadastrá-lo. 
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RF 013 – Cadastro de Tipo 

O sistema deve fornecer uma pesquisa de tipo. Caso o desejado não 

exista, deverá conter uma entrada de dados que permita ao colaborador 

cadastrá-lo. 

 

RF 014 - Atendimento 

O sistema deve fornecer um menu que exiba todas opções do módulo 

"Atendimento”. 

 

RF 015 - Atendimentos de Hoje 

O sistema deve fornecer uma lista com os atendimentos do dia, filtrando-

os por fonoaudiólogos e filiais. Também deve conter a funcionalidade de o 

fonoaudiólogo atender tal atendimento. 

 

RF 016 - Atender Atendimento 

O sistema deve fornecer uma entrada de dados que permita ao 

colaborador inserir as informações pertinentes sobre o atendimento do 

paciente. 

 

RF 017 - Agendar Atendimento 

O sistema deve fornecer uma entrada de dados que permita ao 

colaborador agendar um atendimento para uma data futura. 

 

RF 018 - Agenda Completa 

O sistema deve fornecer uma lista com os atendimentos agendados para 

o dia desejado. 

 

RF 019 - Histórico de Atendimento 

O sistema deve fornecer uma pesquisa de cliente, quando selecionado 

um, exibir uma lista com o histórico desse. 
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RF 020 - Ver Atendimento 

O sistema deverá conter uma funcionalidade que permita ao colaborador 

visualizar um atendimento já finalizado. 

 

RF 021 - Visualizar Audiometria 

O sistema deve exibir uma pesquisa de clientes, quando um for 

selecionado, mostrar uma lista que exiba as audiometrias realizadas no 

mesmo. 

 

RF 022 - Ver Audiometria 

O sistema deve exibir uma tela que exiba as informações de uma 

audiometria já realizada e finalizada. 

 

RF 023 - Estoque 

O sistema deve fornecer um menu que exiba todas opções do módulo 

"Estoque”. 

 

RF 024 - Cadastro de Nota Fiscal de Entrada 

O sistema deve permitir uma entrada de dados que permita ao 

colaborador digitar dados de uma nota fiscal de entrada. 

 

RF 025 - Ajustes de Estoque 

O sistema deve permitir uma entrada de dados que permita ao 

colaborador realizar ajustes no estoque de tal produto. 
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4.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

 

RNF 001 - Autenticação 

O colaborador deve ser previamente cadastrado para acessar o sistema. 

 

RNF 002 - Privilégios 

Ao realizar a autenticação no sistema, deverão ser liberadas ao usuário 

apenas áreas do seu escopo de atuação. 

 

RNF 003 - Login 

Não deve ser permitida entrada no sistema sem autenticação. 

 

RNF 004 - Cliente 

Deverão ser validados dados como CPF ou CNPJ, RG ou Inscrição 

Estadual e email. Deve-se, também, validar a unicidade do cliente. 

 

RNF 005 - Produto 

Deve-se validar se quando selecionado a opção “Tributado”, o campo de 

“% ICMS” esteja com o valor “0”. 

 

 

RNF 006 - Validações de Interface 

Valida os campos obrigatórios, isto é, todos os campos que possuem o 

asterisco. Se pelo menos um dos campos obrigatórios não estiver preenchido, 

será exibida uma mensagem para o usuário, informando que os campos 

destacados com asteriscos são de preenchimento obrigatório. 

 

RNF 007 - Verifica Fonoaudiologia 

Valida se o colaborador é um fonoaudiólogo, caso não seja, este deverá 

ser informado que não tem acesso a esta área. 

 

 

 



28 

 

RNF 008 - Agenda Completa 

Deverá haver um filtro que exiba a agenda de acordo com o 

fonoaudiólogo e o intervalo de datas digitadas. 

 

RNF 009 - Filtro de Filial 

O sistema deve exibir apenas dados referentes à filial em que o 

colaborador pertence. 

 

RNF 010 - Gráfico de Audiometria 

Deve ser validado se o gráfico de audiometria - tanto da orelha direita, 

quanto da esquerda - estão preenchidos corretamente, caso contrário exibirá 

uma mensagem de erro. 

 

RNF 011 - Ajustes de Estoque 

Todo ajuste de estoque, seja ele para entrada ou saída de produtos, o 

sistema deve gerar um registro desse ajuste. 

 

RNF 012 - Acesso WebService 

A comunicação do sistema com o banco de dados deverá ser feita 

apenas via WebService, não é permitido que o sistema do lado cliente tenha 

acesso direto à base de dados. 

 

 

RNF 013 - Métodos WebService 

Todos os métodos do WebService deverão ser síncronos e sempre ter 

um retorno. 

 

RNF 014 - Tipos de arquivos e dados 

O WebService deve aceitar e retornar, sempre, arquivos e dados do tipo 

text/plain ou application/xml. 
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RNF 015 - Transporte de Informações 

O transporte de informações da aplicação cliente para o servidor deve 

ser via protocolo HTTPS. 
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5. MODELAGEM  

 

Neste capítulo será apresentado diagrama de classes, com as entidades 

a serem persistidas na base de dados. 

 
5.1. DIAGRAMA DE CLASSES  

 
FIGURA 8 – DIAGRAMA DE CLASSES. 
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5.2. CASOS DE USO 

 

U.S. 001 – AUTENTICAÇÃO 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Autenticação 

Referência: RF 001 

Steakholders: 

 Colaborador – autenticar-se no sistema 

 Sistema – formulário de entrada dos dados 

 WebService – realizará a busca do colaborador. 

Nível: Alto 

Pré-condição: Nenhuma 

Garantia Mínima: Colaborador previamente cadastrado 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que a operação 

foi realizada com sucesso! 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador executa o ícone do sistema 

2. O sistema exibe tela de autenticação, exigindo usuário e senha 

3. O colaborador digita o usuário, a senha e pressiona o botão 

“Entrar” 

4. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente. 

5. O sistema valida se atende às necessidades das: RNF 001, RNF 

002, RNF 003, RNF 006 e RNF 012 

6. O sistema envia as informações ao WebService 

7. O WebService busca o colaborador na base de dados e retorna o 

mesmo 

8. O sistema autentica o colaborador, carrega o perfil e libera acesso 

a apenas áreas do seu escopo 

Extensões: 

4.a. Dados submetidos estão incompletos: 

 4.a.1. Colaborador preenche os dados incorretos ou ausentes 

5.a. O sistema não consegue comunicar-se com o WebService 
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 5.a.1. Colaborador verifica a conexão de internet 

 5.a.2. Colaborador tenta realizar o processo novamente 

6.a. Colaborador não encontrado: 

 6.a.1 Colaborador não cadastrado 

 6.a.2. Dados digitados são incorretos 

 

 

U.S. 002 – Cadastro de Cliente 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Cadastrar ou atualizar dados de um cliente 

Referência: RF 002 e RF 003 

Steakholders:  

Colaborador – cadastrar ou atualizar dados do cliente 

 Cliente – informar dados a serem cadastrados ou atualizados 

 Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados 

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que a operação 

foi realizada com sucesso! 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo de cadastros, este pressiona o 

botão “Cadastro de Cliente” 

2. O sistema exibe a tela com o formulário de cadastro 

3. Cliente fornece ao colaborador seus dados 

4. O colaborador preenche o formulário com as informações 

recebidas 

5. O colaborador pressiona o botão gravar 

6. O sistema verifica se todos os campos foram preenchidos 

corretamente 

7. O sistema verifica se atende necessidades das: RNF 002, RNF 
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004, RNF 006 e RNF 012 

8. O sistema envia as informações para o WebService 

9. O WebService grava os novos dados e retorna ao sistema que a 

operação foi realizada com sucesso 

10. O sistema exibe ao colaborador que o processo foi finalizado com 

sucesso 

 

 

Extensões: 

1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Cadastros” 

 1.a.1. As informações deverão ser passadas à outro colaborador 

6.a. Dados submetidos estão incompletos 

 6.a.1. Colaborador solicita informações ausentes 

 6.a.2. Cliente fornece informações ausentes 

8.a. Exista conteúdo no campo “código” 

 8.a.1. O WebService deve apenas atualizar os dados cadastrais 

8.b. Não exista conteúdo no campo “código” 

 8.b.1. O WebService deve cadastrar os dados do cliente como um 

novo registro 

 

 

U.S. 003 – Pesquisa de Cliente 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Pesquisar o cadastro de um cliente 

Referência: RF 002 e RF 003 

Steakholders:  

Colaborador – pesquisar cliente 

 Cliente – informar dados a serem pesquisados 

 Sistema – receber dados para busca 

 WebService – acessa a base de dados 

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 
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Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma lista de clientes de acordo com 

as palavras-chave digitadas e que o mesmo esteja contido nela 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador clica no botão “Pesquisa” dentro do formulário de 

cadastro de cliente 

2. O sistema exibe tela para busca, com campo para que o 

colaborador digite a palavra-chave desejada 

3. O cliente informa seus dados para busca 

4. O colaborador digita os dados e pressiona a tecla “Enter” 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

004, RNF 006 e RNF 012 

6. O sistema envia uma requisição ao WebService com a palavra-

chave digitada 

7. O WebService efetua uma busca de acordo com a palavra-chave 

recebida e retorna ao sistema uma lista de clientes 

8. O sistema apresenta uma lista de clientes encontrados na busca 

Extensões: 

1.a. O sistema esteja com um cadastro aberto 

 1.a.1. O colaborador deve gravar ou cancelar o formulário aberto 

5.a. Dados submetidos são insuficientes 

 5.a.1. O colaborador solicita novos dados do cliente 

 5.a.2. O cliente informa novos dados para busca 

5.b. Sistema não consegue comunicação com WebService 

 5.b.1. Colaborador verifica conexão de internet 

 5.b.2. Colaborador tenta realizar o processo novamente 

7.a. Lista apresentada não contém cliente 

 7.a.1. Colaborador deve abrir a tela de cadastro de cliente e 

inserir cliente, de acordo com U.S. 001 
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U.S. 004 – Cadastro de Produto 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Cadastrar ou atualizar dados de um produto 

Referência: RF 002 e RF 006 

Steakholders:  

Colaborador – cadastrar ou atualizar dados do cliente 

 Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados  

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que a operação 

foi realizada com sucesso! 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo de cadastros e pressiona o botão 

“Cadastro de Produto” 

2. O sistema exibe uma tela com o formulário de cadastro 

3. O colaborador digita os dados do produto 

4. O sistema verifica se todos os campos foram preenchidos 

corretamente 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

005, RNF 006 e RNF 012 

6. O sistema envia as informações para o WebService 

7. O WebService grava os novos dados e retorna uma mensagem 

de que a operação foi realizada com sucesso 

 

Extensões: 

1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Cadastros” 

 1.a.1. As informações deverão ser passadas à outro colaborador 

4.a. Dados submetidos estão incompletos 

 4.a.1. Colaborador insere informações ausentes 

7.a. Exista conteúdo no campo “código” 
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 7.a.1. O sistema deve apenas atualizar os dados cadastrais 

7.b. Não exista conteúdo no campo “código” 

 7.b.1. O sistema deve cadastrar os dados do produto como um 

novo registro 

 

 

U.S. 005 – Pesquisa de Produto 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Pesquisar o cadastro de um produto 

Referência: RF 002 e RF 006 

Steakholders:  

Colaborador – pesquisar cliente 

 Cliente – informar dados a serem pesquisados 

 Sistema – receber dados para busca 

 WebService – acessa a base de dados 

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma lista de produtos de acordo 

com as palavras-chave digitadas e que o mesmo esteja contido nela 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador clica no botão “Pesquisa” dentro do formulário de 

cadastro de produto 

2. O sistema exibe tela para busca, com campo para que o 

colaborador digite a palavra-chave desejada 

3. O colaborador digita os dados para busca e pressiona a tecla 

“Enter” 

4. O sistema se os dados foram preenchidos corretamente 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

005, RNF 006 e RNF 012 

6. O sistema envia para o WebService a palavra-chave para busca 

7. O WebService efetua a busca e retorna uma lista de produtos 
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8. O sistema exibe a lista de produtos retornados da busca 

Extensões: 

1.a. O sistema esteja com um cadastro aberto 

 1.a.1. O colaborador deve gravar ou cancelar o formulário aberto 

4.a. Dados submetidos são insuficientes 

 4.a.1. O colaborador insere novos dados do produto 

7.a. Lista apresentada não contém produto 

 7.a.1. Colaborador deve abrir a tela de cadastro de produto e 

inseri-lo, de acordo com U.S. 004 

 

 

U.S. 006 – Cadastro de Usuário 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Cadastrar ou atualizar dados de um usuário 

Referência: RF 002 e RF 007 

Steakholders:  

Colaborador – cadastrar ou atualizar dados do usuário 

 Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados  

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que a operação 

foi realizada com sucesso! 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo de cadastros e pressiona o botão 

“Cadastro de Usuário” 

2. O sistema exibe uma tela com o formulário de cadastro 

3. O colaborador digita os dados do usuário 

4. O sistema verifica se todos os campos foram preenchidos 

corretamente 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 
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006 e RNF 012 

6. O sistema envia as informações para o WebService 

7. O WebService grava os novos dados e retorna uma mensagem 

de que a operação foi realizada com sucesso 

 

Extensões: 

1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Cadastros” 

 1.a.1. As informações deverão ser passadas à outro colaborador 

4.a. Dados submetidos estão incompletos 

 4.a.1. Colaborador insere informações ausentes 

7.a. Exista conteúdo no campo “código” 

 7.a.1. O sistema deve apenas atualizar os dados cadastrais 

7.b. Não exista conteúdo no campo “código” 

 7.b.1. O sistema deve cadastrar os dados do usuário como um 

novo registro 

 

 

U.S. 007 – Pesquisa de Usuário 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Pesquisar o cadastro de um usuário 

Referência: RF 002 e RF 007 

Steakholders:  

Colaborador – pesquisar usuário 

 Cliente – informar dados a serem pesquisados 

 Sistema – receber dados para busca 

 WebService – acessa a base de dados 

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma lista de usuários de acordo 

com as palavras-chave digitadas e que o mesmo esteja contido nela 

Cenário de Sucesso Principal: 
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1. O colaborador clica no botão “Pesquisa” dentro do formulário de 

cadastro de usuário 

2. O sistema exibe tela para busca, com campo para que o 

colaborador digite a palavra-chave desejada 

3. O colaborador digita os dados para busca e pressiona a tecla 

“Enter” 

4. O sistema se os dados foram preenchidos corretamente 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006 e RNF 012 

6. O sistema envia para o WebService a palavra-chave para busca 

7. O WebService efetua a busca e retorna uma lista de usuários 

8. O sistema exibe a lista de usuários retornados da busca 

Extensões: 

1.a. O sistema esteja com um cadastro aberto 

 1.a.1. O colaborador deve gravar ou cancelar o formulário aberto 

4.a. Dados submetidos são insuficientes 

 4.a.1. O colaborador insere novos dados do usuário 

7.a. Lista apresentada não contém usuário 

 7.a.1. Colaborador deve abrir a tela de cadastro de usuário e 

inseri-lo, de acordo com U.S. 006 

 

 

U.S. 008 – Cadastro de Audiômetro 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Cadastrar ou atualizar dados de um audiômetro 

Referência: RF 002 e RF 008 

Steakholders:  

Colaborador – cadastrar ou atualizar dados do audiômetro 

 Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados  

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 
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Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que a operação 

foi realizada com sucesso! 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo de cadastros e pressiona o botão 

“Cadastro de Audiômetro” 

2. O sistema exibe uma tela com o formulário de cadastro 

3. O colaborador digita os dados do audiômetro 

4. O sistema verifica se todos os campos foram preenchidos 

corretamente 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006 e RNF 012 

6. O sistema envia as informações para o WebService 

7. O WebService grava os novos dados e retorna uma mensagem 

de que a operação foi realizada com sucesso 

 

Extensões: 

1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Cadastros” 

 1.a.1. As informações deverão ser passadas à outro colaborador 

4.a. Dados submetidos estão incompletos 

 4.a.1. Colaborador insere informações ausentes 

7.a. Exista conteúdo no campo “código” 

 7.a.1. O sistema deve apenas atualizar os dados cadastrais 

7.b. Não exista conteúdo no campo “código” 

 7.b.1. O sistema deve cadastrar os dados do audiômetro como 

um novo registro 

 

 

U.S. 009 – Pesquisa de Audiômetro 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Pesquisar o cadastro de um audiômetro 

Referência: RF 002 e RF 008 
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Steakholders:  

Colaborador – pesquisar audiômetro 

 Cliente – informar dados a serem pesquisados 

 Sistema – receber dados para busca 

 WebService – acessa a base de dados 

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma lista de audiômetros de acordo 

com as palavras-chave digitadas e que o mesmo esteja contido nela 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador clica no botão “Pesquisa” dentro do formulário de 

cadastro de audiômetro 

2. O sistema exibe tela para busca, com campo para que o 

colaborador digite a palavra-chave desejada 

3. O colaborador digita os dados para busca e pressiona a tecla 

“Enter” 

4. O sistema se os dados foram preenchidos corretamente 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006 e RNF 012 

6. O sistema envia para o WebService a palavra-chave para busca 

7. O WebService efetua a busca e retorna uma lista de audiômetros 

8. O sistema exibe a lista de audiômetros retornados da busca 

Extensões: 

1.a. O sistema esteja com um cadastro aberto 

 1.a.1. O colaborador deve gravar ou cancelar o formulário aberto 

4.a. Dados submetidos são insuficientes 

 4.a.1. O colaborador insere novos dados do audiômetro 

7.a. Lista apresentada não contém audiômetro 

 7.a.1. Colaborador deve abrir a tela de cadastro de audiômetro e 

inseri-lo, de acordo com U.S. 008 
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U.S. 010 – Cadastro de Imitanciômetro 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Cadastrar ou atualizar dados de um imitanciômetro 

Referência: RF 002 e RF 009 

Steakholders:  

Colaborador – cadastrar ou atualizar dados do imitanciômetro 

 Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados  

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que a operação 

foi realizada com sucesso! 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo de cadastros e pressiona o botão 

“Cadastro de Imitanciômetro” 

2. O sistema exibe uma tela com o formulário de cadastro 

3. O colaborador digita os dados do imitanciômetro 

4. O sistema verifica se todos os campos foram preenchidos 

corretamente 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006 e RNF 012 

6. O sistema envia as informações para o WebService 

7. O WebService grava os novos dados e retorna uma mensagem 

de que a operação foi realizada com sucesso 

 

Extensões: 

1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Cadastros” 

 1.a.1. As informações deverão ser passadas à outro colaborador 

4.a. Dados submetidos estão incompletos 

 4.a.1. Colaborador insere informações ausentes 

7.a. Exista conteúdo no campo “código” 
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 7.a.1. O sistema deve apenas atualizar os dados cadastrais 

7.b. Não exista conteúdo no campo “código” 

 7.b.1. O sistema deve cadastrar os dados do imitanciômetro como 

um novo registro 

 

 

U.S. 011 – Pesquisa de Imitanciômetro 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Pesquisar o cadastro de um imitanciômetro 

Referência: RF 002 e RF 009 

Steakholders:  

Colaborador – pesquisar imitanciômetro 

 Cliente – informar dados a serem pesquisados 

 Sistema – receber dados para busca 

 WebService – acessa a base de dados 

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma lista de imitanciômetros de 

acordo com as palavras-chave digitadas e que o mesmo esteja contido nela 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador clica no botão “Pesquisa” dentro do formulário de 

cadastro de imitanciômetro 

2. O sistema exibe tela para busca, com campo para que o 

colaborador digite a palavra-chave desejada 

3. O colaborador digita os dados para busca e pressiona a tecla 

“Enter” 

4. O sistema se os dados foram preenchidos corretamente 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006 e RNF 012 

6. O sistema envia para o WebService a palavra-chave para busca 

7. O WebService efetua a busca e retorna uma lista de 
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imitanciômetros 

8. O sistema exibe a lista de imitanciômetros retornados da busca 

Extensões: 

1.a. O sistema esteja com um cadastro aberto 

 1.a.1. O colaborador deve gravar ou cancelar o formulário aberto 

4.a. Dados submetidos são insuficientes 

 4.a.1. O colaborador insere novos dados do imitanciômetro 

7.a. Lista apresentada não contém imitanciômetro 

 7.a.1. Colaborador deve abrir a tela de cadastro de imitanciômetro 

e inseri-lo, de acordo com U.S. 010 

 

 

U.S. 012 – Cadastro de Convênio 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Cadastrar ou atualizar dados de um convênio 

Referência: RF 002 e RF 011 

Steakholders:  

Colaborador – cadastrar ou atualizar dados do convênio 

 Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados  

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que a operação 

foi realizada com sucesso! 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo de cadastros e pressiona o botão 

“Cadastro de Convênio” 

2. O sistema exibe uma tela com o formulário de cadastro 

3. O colaborador digita os dados do convênio 

4. O sistema verifica se todos os campos foram preenchidos 

corretamente 



45 

 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006 e RNF 012 

6. O sistema envia as informações para o WebService 

7. O WebService grava os novos dados e retorna uma mensagem 

de que a operação foi realizada com sucesso 

 

Extensões: 

1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Cadastros” 

 1.a.1. As informações deverão ser passadas à outro colaborador 

4.a. Dados submetidos estão incompletos 

 4.a.1. Colaborador insere informações ausentes 

7.a. Exista conteúdo no campo “código” 

 7.a.1. O sistema deve apenas atualizar os dados cadastrais 

7.b. Não exista conteúdo no campo “código” 

 7.b.1. O sistema deve cadastrar os dados do convênio como um 

novo registro 

 

 

U.S. 013 – Pesquisa de Convênio 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Pesquisar o cadastro de um convênio 

Referência: RF 002 e RF 011 

Steakholders:  

Colaborador – pesquisar convênio 

 Cliente – informar dados a serem pesquisados 

 Sistema – receber dados para busca 

 WebService – acessa a base de dados 

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma lista de convênios de acordo 

com as palavras-chave digitadas e que o mesmo esteja contido nela 
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Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador clica no botão “Pesquisa” dentro do formulário de 

cadastro de convênio 

2. O sistema exibe tela para busca, com campo para que o 

colaborador digite a palavra-chave desejada 

3. O colaborador digita os dados para busca e pressiona a tecla 

“Enter” 

4. O sistema se os dados foram preenchidos corretamente 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006 e RNF 012 

6. O sistema envia para o WebService a palavra-chave para busca 

7. O WebService efetua a busca e retorna uma lista de convênios 

8. O sistema exibe a lista de convênios retornados da busca 

Extensões: 

1.a. O sistema esteja com um cadastro aberto 

 1.a.1. O colaborador deve gravar ou cancelar o formulário aberto 

4.a. Dados submetidos são insuficientes 

 4.a.1. O colaborador insere novos dados do convênio 

7.a. Lista apresentada não contém convênio 

 7.a.1. Colaborador deve abrir a tela de cadastro de convênio e 

inseri-lo, de acordo com U.S. 012 

 

 

U.S. 014 – Cadastro de Médico 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Cadastrar ou atualizar dados de um médico 

Referência: RF 002 e RF 012 

Steakholders:  

Colaborador – cadastrar ou atualizar dados do médico 

 Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados  

Nível: Médio 
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Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que a operação 

foi realizada com sucesso! 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo de cadastros e pressiona o botão 

“Cadastro de Médico” 

2. O sistema exibe uma tela com o formulário de cadastro 

3. O colaborador digita os dados do médico 

4. O sistema verifica se todos os campos foram preenchidos 

corretamente 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006 e RNF 012 

6. O sistema envia as informações para o WebService 

7. O WebService grava os novos dados e retorna uma mensagem 

de que a operação foi realizada com sucesso 

 

Extensões: 

1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Cadastros” 

 1.a.1. As informações deverão ser passadas à outro colaborador 

4.a. Dados submetidos estão incompletos 

 4.a.1. Colaborador insere informações ausentes 

7.a. Exista conteúdo no campo “código” 

 7.a.1. O sistema deve apenas atualizar os dados cadastrais 

7.b. Não exista conteúdo no campo “código” 

 7.b.1. O sistema deve cadastrar os dados do médico como um 

novo registro 
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U.S. 015 – Pesquisa de Médico 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Pesquisar o cadastro de um médico 

Referência: RF 002 e RF 012 

Steakholders:  

Colaborador – pesquisar médico 

 Cliente – informar dados a serem pesquisados 

 Sistema – receber dados para busca 

 WebService – acessa a base de dados 

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma lista de médicos de acordo 

com as palavras-chave digitadas e que o mesmo esteja contido nela 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador clica no botão “Pesquisa” dentro do formulário de 

cadastro de médico 

2. O sistema exibe tela para busca, com campo para que o 

colaborador digite a palavra-chave desejada 

3. O colaborador digita os dados para busca e pressiona a tecla 

“Enter” 

4. O sistema se os dados foram preenchidos corretamente 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006 e RNF 012 

6. O sistema envia para o WebService a palavra-chave para busca 

7. O WebService efetua a busca e retorna uma lista de médicos 

8. O sistema exibe a lista de médicos retornados da busca 

Extensões: 

1.a. O sistema esteja com um cadastro aberto 

 1.a.1. O colaborador deve gravar ou cancelar o formulário aberto 

4.a. Dados submetidos são insuficientes 

 4.a.1. O colaborador insere novos dados do médico 
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7.a. Lista apresentada não contém médico 

 7.a.1. Colaborador deve abrir a tela de cadastro de médico e 

inseri-lo, de acordo com U.S. 014 

 

 

U.S. 016 – Cadastro de Tipo 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Cadastrar ou atualizar dados de um tipo 

Referência: RF 002 e RF 013 

Steakholders:  

Colaborador – cadastrar ou atualizar dados do tipo 

 Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados  

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que a operação 

foi realizada com sucesso! 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo de cadastros e pressiona o botão 

“Cadastro de Tipo” 

2. O sistema exibe uma tela com o formulário de cadastro 

3. O colaborador digita os dados do tipo 

4. O sistema verifica se todos os campos foram preenchidos 

corretamente 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006 e RNF 012 

6. O sistema envia as informações para o WebService 

7. O WebService grava os novos dados e retorna uma mensagem 

de que a operação foi realizada com sucesso 

 

Extensões: 
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1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Cadastros” 

 1.a.1. As informações deverão ser passadas a outro colaborador 

4.a. Dados submetidos estão incompletos 

 4.a.1. Colaborador insere informações ausentes 

7.a. Exista conteúdo no campo “código” 

 7.a.1. O sistema deve apenas atualizar os dados cadastrais 

7.b. Não exista conteúdo no campo “código” 

 7.b.1. O sistema deve cadastrar os dados do tipo como um novo 

registro 

 

 

U.S. 017 – Pesquisa de Tipo 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Pesquisar o cadastro de um tipo 

Referência: RF 002 e RF 013 

Steakholders:  

Colaborador – pesquisar tipo 

 Cliente – informar dados a serem pesquisados 

 Sistema – receber dados para busca 

 WebService – acessa a base de dados 

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma lista de tipos de acordo com as 

palavras-chave digitadas e que o mesmo esteja contido nela 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador clica no botão “Pesquisa” dentro do formulário de 

cadastro de tipos 

2. O sistema exibe tela para busca, com campo para que o 

colaborador digite a palavra-chave desejada 

3. O colaborador digita os dados para busca e pressiona a tecla 

“Enter” 
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4. O sistema se os dados foram preenchidos corretamente 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006 e RNF 012 

6. O sistema envia para o WebService a palavra-chave para busca 

7. O WebService efetua a busca e retorna uma lista de tipos 

8. O sistema exibe a lista de tipos retornados da busca 

Extensões: 

1.a. O sistema esteja com um cadastro aberto 

 1.a.1. O colaborador deve gravar ou cancelar o formulário aberto 

4.a. Dados submetidos são insuficientes 

 4.a.1. O colaborador insere novos dados do tipo 

7.a. Lista apresentada não contém tipo 

 7.a.1. Colaborador deve abrir a tela de cadastro de tipo e inseri-lo, 

de acordo com U.S. 016 

 

 

U.S. 018 – Cadastro de CEP 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Cadastrar ou atualizar dados de um CEP 

Referência: RF 002 e RF 010 

Steakholders:  

Colaborador – cadastrar ou atualizar dados do CEP 

 Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados  

Nível: Médio 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que a operação 

foi realizada com sucesso! 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo de cadastros e pressiona o botão 

“Cadastro de CEP” 
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2. O sistema exibe uma tela com o formulário de cadastro 

3. O colaborador digita os dados do CEP 

4. O sistema verifica se todos os campos foram preenchidos 

corretamente 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006 e RNF 012 

6. O sistema envia as informações para o WebService 

7. O WebService grava os novos dados e retorna uma mensagem 

de que a operação foi realizada com sucesso 

 

Extensões: 

1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Cadastros” 

 1.a.1. As informações deverão ser passadas a outro colaborador 

4.a. Dados submetidos estão incompletos 

 4.a.1. Colaborador insere informações ausentes 

7.a. Exista conteúdo no campo “código” 

 7.a.1. O sistema deve apenas atualizar os dados cadastrais 

7.b. Não exista conteúdo no campo “código” 

 7.b.1. O sistema deve cadastrar os dados do CEP como um novo 

registro 

 

 

U.S. 019 – Pesquisa de CEP 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Pesquisar o cadastro de um CEP 

Referência: RF 002 e RF 010 

Steakholders:  

Colaborador – pesquisar CEP 

 Cliente – informar dados a serem pesquisados 

 Sistema – receber dados para busca 

 WebService – acessa a base de dados 

Nível: Médio 
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Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de cadastros. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma lista de CEP de acordo com as 

palavras-chave digitadas e que o mesmo esteja contido nela 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador clica no botão “Pesquisa” dentro do formulário de 

cadastro de CEP 

2. O sistema exibe tela para busca, com campo para que o 

colaborador digite a palavra-chave desejada 

3. O colaborador digita os dados para busca e pressiona a tecla 

“Enter” 

4. O sistema se os dados foram preenchidos corretamente 

5. O sistema verifica se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006 e RNF 012 

6. O sistema envia para o WebService a palavra-chave para busca 

7. O WebService efetua a busca e retorna uma lista de CEP 

8. O sistema exibe a lista de CEP retornados da busca 

Extensões: 

1.a. O sistema esteja com um cadastro aberto 

 1.a.1. O colaborador deve gravar ou cancelar o formulário aberto 

4.a. Dados submetidos são insuficientes 

 4.a.1. O colaborador insere novos dados do CEP 

7.a. Lista apresentada não contém CEP 

 7.a.1. Colaborador deve abrir a tela de cadastro de CEP e inseri-

lo, de acordo com U.S. 018 

 

 

U.S. 020 – Atendimento de Hoje 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Colaborador atender cliente 

Referência: RF 014, RF 015 e RF 016 

Steakholders:  
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Colaborador – atender e inserir dados sobre o atendimento 

Cliente – paciente que necessita de atendimento 

 Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados  

Nível: Alto 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de atendimentos. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que o 

atendimento foi realizado com sucesso 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo “Atendimentos” pressiona o 

botão “Atendimentos de Hoje” 

2. O sistema exibe uma lista, filtrada por fonoaudiólogos, com os 

atendimentos agendados para o dia atual 

3. O colaborador clica duas vezes em cima do atendimento do 

cliente desejado 

4. O sistema exiba uma tela com o formulário de atendimento 

5. O colaborador digita as informações do atendimento e aperta o 

botão “Gravar” 

6. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente 

7. O sistema valida se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006, RNF 007, RNF 009 e RNF 012 

8. O sistema envia os dados para o WebService 

9. O WebService grava os dados na base de dados e retorna uma 

mensagem de sucesso 

10.  O sistema exibe a mensagem de sucesso ao colaborador 

 

Extensões: 

1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Atendimentos” 

 1.a.1. As informações deverão ser passadas a outro colaborador 

5.a. Dados submetidos estão incompletos 

 5.a.1. Colaborador insere informações ausentes 
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U.S. 021 – Agendar Atendimento 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Colaborador agendar um futuro atendimento à um cliente 

Referência: RF 014 e RF 016 

Steakholders:  

Colaborador – agendar atendimento 

Cliente – paciente que necessita de agendamento 

 Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados  

Nível: Alto 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de atendimentos. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que o 

atendimento foi agendado com sucesso 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo “Atendimentos” pressiona o 

botão “Agendar Atendimento” 

2. O sistema exiba uma tela com o formulário de agendamento 

3. O colaborador digita as informações do agendamento e aperta o 

botão “Gravar” 

4. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente 

5. O sistema valida se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006, RNF 009 e RNF 012 

6. O sistema envia os dados para o WebService 

7. O WebService grava os dados na base de dados e retorna uma 

mensagem de sucesso 

8.  O sistema exibe a mensagem de sucesso ao colaborador 

 

Extensões: 

1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Atendimentos” 

 1.a.1. As informações deverão ser passadas a outro colaborador 

3.a. Dados submetidos estão incompletos 
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 3.a.1. Colaborador insere informações ausentes 

 

 

U.S. 022 – Agenda Completa 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Colaborador visualizar a agenda de um fonoaudiólogo em um 

intervalo de datas 

Referência: RF 014 e RF 018 

Steakholders:  

Colaborador – deseja visualizar agenda 

Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados  

Nível: Alto 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de atendimentos. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que o 

atendimento foi agendado com sucesso 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo “Atendimentos” pressiona o 

botão “Agenda Completa” 

2. O sistema exiba uma tela com o formulário de busca, filtrando por 

fonoaudiólogos cadastrados e em um determinado intervalo de datas 

3. O colaborador digita as informações e aperta o botão “Buscar” 

4. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente 

5. O sistema valida se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006, RNF 008, RNF 009 e RNF 012 

6. O sistema envia os dados para o WebService 

7. O WebService busca os atendimentos referentes à busca e 

retorna ao sistema 

8.  O sistema exibe uma lista com os atendimentos resultantes da 

busca 
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Extensões: 

1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Atendimentos” 

 1.a.1. As informações deverão ser passadas a outro colaborador 

3.a. Dados submetidos estão incompletos 

 3.a.1. Colaborador insere informações ausentes 

 

 

U.S. 023 – Histórico de Atendimento 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Colaborador visualizar o histórico de atendimentos um 

determinado cliente 

Referência: RF 014, RF 019 e RF 020 

Steakholders:  

Colaborador – deseja visualizar histórico 

Cliente – o qual terá seu histórico visualizado 

Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados  

Nível: Alto 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de atendimentos. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que o 

atendimento foi agendado com sucesso 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo “Atendimentos” pressiona o 

botão “Histórico de Atendimentos” 

2. O sistema exiba uma tela com o formulário de busca de cliente 

3. O colaborador digita as informações do cliente e aperta a tecla 

“Enter” 

4. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente 

5. O sistema valida se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006, RNF 009 e RNF 012 

6. O sistema envia os dados para o WebService 
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7. O WebService busca os clientes referentes à busca e retorna ao 

sistema 

8.  O sistema exibe uma lista com os clientes resultantes da busca 

9. O colaborador clica duas vezes no cliente desejado 

10.  O sistema envia um pedido ao WebService para que retorne 

todos os atendimentos finalizados do cliente 

11. O WebService busca e retorna tais informações 

12. O sistema apresenta o formulário de atendimento em que o 

colaborador deseja visualizar 

 

Extensões: 

1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Atendimentos” 

 1.a.1. As informações deverão ser passadas a outro colaborador 

4.a. Dados submetidos estão incompletos 

 4.a.1. Colaborador insere informações ausentes 

 

 

U.S. 024 – Visualizar Audiometria 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Colaborador visualizar uma audiometria de um determinado 

cliente 

Referência: RF 014, RF 021 e RF 022 

Steakholders:  

Colaborador – deseja visualizar a audiometria 

Cliente – o qual terá sua audiometria visualizada 

Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados  

Nível: Alto 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de atendimentos. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que o 

atendimento foi agendado com sucesso 
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Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo “Atendimentos” pressiona o 

botão “Visualizar Audiometria” 

2. O sistema exiba uma tela com o formulário de busca de cliente 

3. O colaborador digita as informações do cliente e aperta a tecla 

“Enter” 

4. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente 

5. O sistema valida se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006, RNF 009, RNF 010 e RNF 012 

6. O sistema envia os dados para o WebService 

7. O WebService busca os clientes referentes à busca e retorna ao 

sistema 

8.  O sistema exibe uma lista com os clientes resultantes da busca 

9. O colaborador clica duas vezes no cliente desejado 

10.  O sistema envia um pedido ao WebService para que retorne 

todas as audiometria realizadas neste cliente 

11. O WebService busca e retorna tais informações 

12. O sistema apresenta a audiometria realizada  

 

Extensões: 

1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Atendimentos” 

 1.a.1. As informações deverão ser passadas a outro colaborador 

4.a. Dados submetidos estão incompletos 

 4.a.1. Colaborador insere informações ausentes 
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U.S. 025 – Cadastro de Nota Fiscal de Entrada 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Colaborador cadastrar no sistema a entrada de produtos 

Referência: RF 023 e RF 024 

Steakholders:  

Colaborador – deseja cadastrar nota 

Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados  

Nível: Alto 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de estoque. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que o 

atendimento foi agendado com sucesso 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo “Estoque” pressiona o botão 

“Cadastrar Nota Fiscal de Entrada” 

2. O sistema exibe uma tela com o formulário de cadastro de nota 

fiscal de entrada 

3. O colaborador digita as informações da nota fiscal o botão 

“Gravar” 

4. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente 

5. O sistema valida se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006 e RNF 009  

6. O sistema envia os dados para o WebService 

7. O WebService grava os dados e retorna uma mensagem de 

sucesso 

8.  O sistema exibe a mensagem retornada ao colaborador 

 

Extensões: 

1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Estoque” 

 1.a.1. As informações deverão ser passadas a outro colaborador 

3.a. Dados submetidos estão incompletos 
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 3.a.1. Colaborador insere informações ausentes 

 

 

U.S. 026 – Ajuste de Estoque 

 

Ator Primário: Colaborador 

Escopo: Colaborador deseja realizar ajustes no estoque de um produto 

Referência: RF 023 e RF 025 

Steakholders:  

Colaborador – deseja ajustar estoque 

Sistema – entrada de dados e comunicação com o WebService 

 WebService – acessa a base de dados  

Nível: Alto 

Pré-condição: Colaborador autenticado 

Garantia Mínima: Acesso do colaborador à área de estoque. 

Garantia de Sucesso: Sistema exiba uma mensagem de que o 

atendimento foi agendado com sucesso 

Cenário de Sucesso Principal: 

1. O colaborador dentro do módulo “Estoque” pressiona o botão 

“Ajuste de Estoque” 

2. O sistema exibe uma tela com o formulário de ajuste de estoque 

3. O colaborador digita as informações do ajuste e aperta o botão 

“Gravar” 

4. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente 

5. O sistema valida se atende às necessidades das: RNF 002, RNF 

006, RNF 009, RNF 011 e RNF 012 

6. O sistema envia os dados para o WebService 

7. O WebService grava os dados e retorna uma mensagem de 

sucesso 

8.  O sistema exibe a mensagem retornada ao colaborador 

 

Extensões: 

1.a. O colaborador não tenha acesso ao módulo “Estoque” 
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 1.a.1. As informações deverão ser passadas a outro colaborador 

3.a. Dados submetidos estão incompletos 

 3.a.1. Colaborador insere informações ausentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. TELAS E FERRAMENTAS DO SISTEMA
 

Neste capítulo serão apresentadas telas do sistema e as ferramentas 

criadas especialmente para este software, a fim de solucionar algumas 

necessidades específicas.

 
6.1. Tela de login  

O colaborador previamente cadastrado abrirá o sistema, a primeira tela a 

ser exibida é a tela de login, onde este deverá informar o 
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TELAS E FERRAMENTAS DO SISTEMA  

Neste capítulo serão apresentadas telas do sistema e as ferramentas 

criadas especialmente para este software, a fim de solucionar algumas 

necessidades específicas. 

 

O colaborador previamente cadastrado abrirá o sistema, a primeira tela a 

ser exibida é a tela de login, onde este deverá informar o login e senha.

FIGURA 9 – TELA DE LOGIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas telas do sistema e as ferramentas 

criadas especialmente para este software, a fim de solucionar algumas 

O colaborador previamente cadastrado abrirá o sistema, a primeira tela a 

e senha. 

 



 

6.2. Tela Principal

Autenticado, o usuário verá a interface principal 

demonstrado abaixo, nela, é possível escolher as funcionalidades que se 

deseja acessar. Caso o usuário não tenha permissão para acessar áreas 

específicas, os botões aparecerão desabilitados.
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Principal  

Autenticado, o usuário verá a interface principal do sistema, como 

demonstrado abaixo, nela, é possível escolher as funcionalidades que se 

deseja acessar. Caso o usuário não tenha permissão para acessar áreas 

específicas, os botões aparecerão desabilitados. 

FIGURA 10 – TELA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do sistema, como 

demonstrado abaixo, nela, é possível escolher as funcionalidades que se 

deseja acessar. Caso o usuário não tenha permissão para acessar áreas 

 



 

6.3. Tela com menu de cadastros

A figura 11 mostra o menu de cadastros aberto, nele é possível realizar 

qualquer tipo de cadastro no sistema.

 

FIGURA 
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Tela com menu de cadastros  

mostra o menu de cadastros aberto, nele é possível realizar 

qualquer tipo de cadastro no sistema. 

FIGURA 11 – TELA COM MENU DE CADASTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mostra o menu de cadastros aberto, nele é possível realizar 

 



 

6.4. Tela para cadastro de cliente

Para realizar o cadastro de um cliente no sistema, o colaborador deve 

preencher o formulário conforme a figura 

para atendimento e para geração de vendas em seu nome

 

FIGUR0A 
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Tela para cadastro de cliente  

Para realizar o cadastro de um cliente no sistema, o colaborador deve 

preencher o formulário conforme a figura 12. Assim, o cliente ficará disponível 

para atendimento e para geração de vendas em seu nome. 

A 12 – TELA PARA CADASTRO DE CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar o cadastro de um cliente no sistema, o colaborador deve 

. Assim, o cliente ficará disponível 

 



 

6.5. Tela de audiometria

Na figura 13 

audiométrico no cliente, onde preenche os campos de acordo com a perda 

auditiva do mesmo. Para o gráfico de perda auditiva, foi criado um componente 

específico para ele. 

 

FIGURA 
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Tela de audiometria  

 o colaborador fonoaudiólogo realizará o exame 

audiométrico no cliente, onde preenche os campos de acordo com a perda 

auditiva do mesmo. Para o gráfico de perda auditiva, foi criado um componente 

FIGURA 13 – TELA DE AUDIOMETRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o colaborador fonoaudiólogo realizará o exame 

audiométrico no cliente, onde preenche os campos de acordo com a perda 

auditiva do mesmo. Para o gráfico de perda auditiva, foi criado um componente 

 



 

6.6. Tela com histórico de atendimentos

A figura 14 mostra a tela de histórico de atendimentos, este é filtrado por 

cliente e ordenado por data em ordem decrescente. Para o colaborador 

visualizar o atendimento, basta clicar duas vezes no atendimento

dentro da tabela. 
 

FIGURA 14 
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Tela com histórico de atendimentos  

mostra a tela de histórico de atendimentos, este é filtrado por 

cliente e ordenado por data em ordem decrescente. Para o colaborador 

visualizar o atendimento, basta clicar duas vezes no atendimento

 – TELA COM HISTÓRICO DE ATENDIMENTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mostra a tela de histórico de atendimentos, este é filtrado por 

cliente e ordenado por data em ordem decrescente. Para o colaborador 

visualizar o atendimento, basta clicar duas vezes no atendimento desejado 

 
TELA COM HISTÓRICO DE ATENDIMENTOS 



 

6.7. Tela de atendimentos de hoje

Na figura 15 o colaborador 

para o presente dia, caso este seja um fonoaudiólogo, poderá 

agendamento. A lista de atendimentos é filtrada por filial e fonoaudiólogos 

cadastrados. 
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Tela de atendimentos de hoje  

o colaborador pode visualizar os atendimentos agendados 

para o presente dia, caso este seja um fonoaudiólogo, poderá 

agendamento. A lista de atendimentos é filtrada por filial e fonoaudiólogos 

FIGURA 15 – TELA DE ATENDIMENTOS DE HOJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pode visualizar os atendimentos agendados 

para o presente dia, caso este seja um fonoaudiólogo, poderá atender tal 

agendamento. A lista de atendimentos é filtrada por filial e fonoaudiólogos 
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7. TRABALHOS FUTUROS  

 

Primeiramente como trabalho futuro e imediato, visando o sucesso do 

software, será necessário a qualificação dos colaboradores. Assim, pode-se 

obter um feedback e verificar se está suprindo as necessidades inicialmente 

impostas para o presente projeto. 

Há, também, a necessidade constante de aprimorar do sistema. Pois a 

cada dia surgem novas oportunidades e necessidades. 

Será desenvolvido, outro recurso importante, que é a configuração de 

aparelhos com firmware importado, ou seja, abranger também a configuração 

de outros aparelhos auditivos de marca Amplivox. 

A realização de um projeto de marketing também é uma questão muito 

visada pela direção da empresa. Pretende-se desenvolver um website focando 

os clientes das filiais, onde esses poderão visualizar seus atendimentos, pedir 

agendamento de exames, visualizar e imprimir suas audiometrias, ver seu 

histórico de compras, entre outras. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

8.1. Conclusão  

Ao final do projeto, obtém-se o produto Amplisoft, o qual já se encontra 

em funcionamento na filial Pelotas, em fase de adaptação e treinamento dos 

colaboradores. Pretende-se até Fevereiro de 2012 a implantação na filial Rio 

Grande. 

 

8.2. Opinião pessoal  

O trabalho de conclusão de curso me permitiu aplicar conhecimentos 

adquiridos ao longo da graduação. Foram realizadas pesquisas de ferramentas 

e novas tecnologias, o que ocasionou num maior entendimento e experiência 

no ramo de programação e relação entre programador e empresa. 

A finalização trouxe também a oportunidade de migração do sistema 

atual da fábrica, visando melhor integração entre as mesmas. Assim, a geração 

de relatórios e o controle de informações ficarão mais rápidos e seguros, já que 

serão emitidos a qualquer momento e por pessoal autorizado. 

Ao final, conclui-se, que o projeto acrescentou muito no aprendizado e 

análise de novas técnicas de programação e, também, supriu a necessidade da 

empresa Amplivox, de ter um software próprio e funcional em suas filiais 
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