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RESUMO 

Este trabalho tem como proposta desenvolver um sistema de controle de 

ordens de serviço para a HDA Soluções em Informática. A ideia surgiu quando 

foi constatado que seria necessário um sistema melhor que o usado 

anteriormente, que fosse mais seguro, rápido e que principalmente possuísse 

um acesso via internet. O diferencial deste sistema é a praticidade em criar 

uma nova ordem de serviço com a certeza de que o cliente irá receber o recibo 

de abertura que é enviado automaticamente por e-mail, evitando o extravio do 

documento e principalmente evitando que ele não possua este comprovante.  
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ABSTRACT 

This paper aims to develop a system of control orders for the HDA 

Computing Solutions. The idea arose when it was found that would require a 

better system than that used previously and which mainly possess an access 

via the Internet. The differential of this system is the practicality of creating a 

new order of service with the assurance that the customer will receive a receipt 

for the opening that is automatically sent by email, avoiding the loss of the 

document and especially avoiding that he did not have this proof. 
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1 INTRODUÇÃO 

O sistema de ordens de serviço foi desenvolvido através de uma 

necessidade que havia na HDA Soluções em Informática. A de possuir um 

melhor controle sobre os serviços realizados e que fosse possível acessá-lo via 

internet. São características garantir ao cliente o recebimento do comprovante 

de abertura da ordem de serviço.  

A necessidade surgiu quando foi percebido que o sistema que estava 

sendo usado não supria as necessidades que havia, como um completo 

cadastro do cliente por exemplo. O que poderia ser melhorado para obter maior 

segurança com os dados dos clientes, maior agilidade e praticidade para o 

manuseio do sistema. 

O objetivo deste projeto é acelerar a rotina da empresa no processo de 

cadastrar clientes e ordens de serviço para que possua um melhor controle 

sobre os equipamentos dos clientes. Além de acessar o sistema pela internet, 

uma importante função é o envio automático das ordens de serviço por e-mail, 

evitando que o cliente fique sem este comprovante e ajudando o meio 

ambiente reduzindo o desperdício de papel.  Outra importante função é o 

acesso que o cliente possui para acompanhar o que está sendo feito em seu 

equipamento, através de uma área restrita ele pode visualizar todos os dados 

do seu equipamento e o status de andamento do serviço e valores que serão 

cobrados. 

Uma importante função do sistema é que não terá a necessidade de 

realizar backup para preservar os dados, pois, os mesmo estarão seguros 

dentro de um banco de dados em um servidor hospedado na internet, diferente 

do sistema antigo onde os dados eram salvos em arquivos de texto e era 

necessário efetuar cópias dos arquivos. 
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Não houve dificuldades em coletar os dados para iniciar o projeto do 

sistema, pois, este sistema nós da empresa já havíamos planejado 

anteriormente e com o uso diário de sistemas semelhantes, foi fácil verificar as 

necessidades que tínhamos usando o sistema antigo. 

1.1 Organização do texto 

No segundo capítulo serão abordados os requisitos funcionais e não 

funcionais do sistema, o que dará um melhor entendimento sobre como 

funciona o sistema. O terceiro capítulo será exibido a modelagem do 

sistema, como é a estrutura da base de dados e mostrando alguns dos 

principais casos de uso que existem no sistema. No quarto capítulo serão 

descritas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema com um 

breve comentário sobre o motivo que está sendo utilizada esta tecnologia, 

como linguagem de programação, framework etc. O quinto capítulo aborda 

as ideias que serão feitas no sistema futuramente. No sexto capítulo serão 

exibidas algumas das principais telas do sistema, com uma breve descrição 

sobre o seu funcionamento. O sétimo capítulo contém a conclusão sobre o 

projeto. O último capítulo é a bibliografia usada para auxiliar no 

desenvolvimento do sistema. 
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2 REQUISITOS 

2.1 Requisitos Funcionais 

 2.1.1 Login 

Usuário digita seu login e senha onde é redirecionado para sua 

área restrita, onde cada usuário possui acesso a diferentes categorias 

do menu, de acordo com o que foi cadastrado pelo administrador. 

 2.1.2 Cadastro de empresas 

Cadastro completo da empresa. 

2.1.3 Listar empresas 

Exibe uma tabela que lista as empresas cadastradas no sistema, 

ex: sede e matriz. 

 2.1.4 Cadastro de clientes 

Cadastro completo dos clientes. 

2.1.5 Listar clientes 

Exibe uma tabela que lista as principais informações de cada 

cliente e é possível efetuar uma busca pelo nome ou CPF. 

 2.1.6 Cadastro de ordem de serviço 

Cadastro de ordem de serviço com os dados do cliente, dados do 

equipamento, funcionário que executará o serviço. 

 2.1.7 Listar ordem de serviço 

O usuário pode verificar as ordens de serviço que estão 

cadastradas, onde cada uma delas possui uma cor diferente de acordo 

com o status em que ela se encontra, ele também pode fazer uma busca 

por status, nome do cliente, número da ordem de serviço e entre 

algumas datas. 
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2.1.8 Cadastrar funcionários 

Cadastro completo dos funcionários. 

 

2.1.9 Cadastro de atendimento 

Cadastro dos tipos de atendimentos feitos na empresa. 

2.1.10 Cadastro de status 

Cadastra os tipos de status que as ordens de serviço possuem 

selecionando a cor em que ele ficará destacado. 

2.1.11 Cadastro de serviços 

Cadastra os tipos de serviços feitos na empresa. 

2.1.12 Cadastro de peças 

Cadastra os tipos de peças e equipamentos vendidos na 

empresa. 

2.1.13 Cadastro de categorias 

Cadastra os tipos de categorias que são exibidos no menu de 

acordo com as permissões do usuário. 

2.1.14 Cadastro de subcategorias 

Cadastra os tipos de subcategorias que fazem parte da categoria. 

2.1.15 Cadastro de usuários 

Cadastra os usuários que terão acesso ao sistema. 

2.1.16 Envio automático de ordem de serviço 

No cadastro do cliente ele tem a opção de receber a ordem de 

serviço por e-mail ou não, optando pelo envio automático, toda vez que 

a ordem de serviço for aberta ou fechada ela será enviada para o e-mail 
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cadastrado, caso ele opte por não enviar por e-mail, é habilitado um 

botão na listagem das ordens de serviço que faz com que possa ser 

enviado por e-mail, mas não altera a opção de recebimento automático. 

2.1.17 Filtra ordem de serviço por período 

Na página em que são listadas as ordens de serviço é possível 

filtrar os resultados de acordo com o período selecionado. 

2.1.18 Filtra ordem de serviço por status 

Na página em que são listadas as ordens de serviço é possível 

filtrar os resultados de acordo com o tipo de status em que elas se 

encontram. 

2.1.19 Busca ordem de serviço 

Na página em que são listadas as ordens de serviço é possível 

buscar uma ordem de serviço específica de acordo com o número da 

ordem de serviço ou fazer a busca pelo nome do cliente, o que retorna 

todas as ordens de serviço já efetuadas para aquele cliente. 

2.1.20 Busca cliente  

Na página em que os clientes são listados é possível efetuar uma 

busca pelo nome ou CPF. 

2.1.21 Aniversariantes do mês 

Na página inicial do sistema é exibida uma tabela com todos os 

aniversariantes do mês corrente. 

2.1.22 Consulta status da ordem de serviço 

O cliente possui uma área restrita onde ele acessa o status do 

seu equipamento, este acesso é feito com o e-mail cadastrado e o 

número da ordem de serviço. 
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2.2 Requisitos não funcionais 

2.2.1 Usabilidade 

O sistema deve seguir todas as recomendações exigidas pelo 

cliente que sejam úteis a necessidade existente. 

2.2.2 Desempenho 

O desempenho deve ser veloz e de fácil aceitação dos usuários a 

fim de acelerar e facilitar a utilização a qualquer momento. 

2.2.3 Requisitos mínimos  

Ter um computador com acesso à internet e possuir um browser 

atualizado, ex: Mozila Firefox 4, internet Explorer 8, etc. 

2.2.4 Disponibilidade do sistema 

O sistema estará disponível 24h por dia. 
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3 MODELAGEM 

3.1 Modelo de entidade e relacionamento  

Figura 1. Modelo ER 
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3.2 Diagrama de caso de uso 

 

Figura 2. Diagrama de Caso de Uso 
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3.3 Modelo de casos de uso 

3.3.1 Login 

Atores: administrador 

Propósito: Verificar se o usuário está autorizado a utilizar o 

sistema, a senha do usuário é criptografada em md5. 

Descrição: O usuário acessa a área de login onde será 

disponibilizada a tela para o usuário realizar a autenticação no sistema.  

Ação do ator  Resposta do sistema  

1. Usuário acessa o site do 

sistema.  

2. O sistema disponibiliza a 

interface com os campos de usuário e 

senha.  

3. O usuário digita seu usuário 

e senha e clica no botão entrar.  

4. O sistema verifica se o 

usuário e senha são válidos. Se 

válidos, o sistema autoriza a 

navegação em sua página restrita, 

caso contrário o sistema informa a 

seguinte mensagem “Erro: usuário e 

senha inválidos”. 
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3.3.2 Cadastro de empresas 

Atores: administrador 

Propósito: Cadastrar todos os dados de cada empresa. 

Descrição: O administrador em sua área restrita criará um 

cadastro completo da empresa com todos os dados necessários para 

consultar editar, excluir e todas as funções necessárias.  

Ação do ator  Resposta do sistema  

1. Administrador acessa o 

menu cadastrar empresa. 

2. O sistema irá mostrar um 

formulário de cadastro de empresas.  

3. O administrador preenche os 

dados completos, e clica em salvar.  

4. O sistema valida todas as 

informações. Se validadas o sistema 

cadastra no banco de dados a 

empresa, caso contrário mostrará os 

campos que devem ser preenchidos 

corretamente.  
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3.3.3 Consulta status da ordem de serviço 

Atores: clientes 

Propósito: O cliente verificar o andamento do serviço feito em seu 

equipamento. 

Descrição: Ao ser aberta uma ordem de serviço, automaticamente 

o cliente possui acesso às informações do seu equipamento e o 

andamento do serviço. 

Ação do ator  Resposta do sistema  

1. Cliente irá acessar o site de 

consultas. 

2. O sistema irá exibir a tela de 

acesso ao sistema.  

3. O cliente irá inserir seu e-

mail e número da ordem de serviço e 

irá clicar em entrar.  

4. O sistema irá validar as 

informações e se estiverem corretas 

irá redirecionar o cliente para a área 

de consulta exibindo as informações 

de acordo com o e-mail e ordem de 

serviço. 
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3.3.4 Cadastro de ordem de serviço 

Atores: administrador/usuário 

Propósito: Adicionar ordem de serviço 

Descrição: O administrador/usuário insere uma nova ordem de 

serviço, cadastrando os dados do equipamento no nome do cliente, o 

problema reclamado e qual técnico irá efetuar o serviço. 

Ação do ator  Resposta do sistema  

1 Acessa o menu adicionar 

ordem de serviço. 

2 Exibe o formulário a ser 

preenchido. 

3 Preenche o formulário e clica 

em enviar. 

4 Salva os dados preenchidos 

no banco de dados e se o cliente 

possui envio por e-mail, a ordem de 

serviço é enviada e redireciona para a 

lista de ordens de serviço, caso 

contrário redireciona para a lista de 

ordens de serviço. 
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3.3.5 Envio automático de e-mail <<extends>> 

Atores: administrador/usuários 

Propósito: O envio automatizado das ordens de serviço.. 

Descrição: Ao ser cadastrada a ordem de serviço, pode ser 

enviado um relatório de abertura por e-mail automaticamente, 

dependendo da opção escolhida no momento em que foi feito o cadastro 

do cliente. 

Ação do ator  Resposta do sistema  

 1. O sistema irá processar a 

abertura da ordem de serviço e caso 

esteja ativado o envio automático, ele 

irá enviar para o e-mail cadastrado do 

cliente e irá redirecionar o 

administrador/usuário para a lista de 

ordens de serviço, caso esteja 

desativado ele será redirecionado 

sem enviar o e-mail. 
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3.3.6 Cadastro de clientes 

Atores: administrador/usuários 

Propósito: O administrador/usuário cadastra os clientes 

Descrição: O administrador/usuário irá fazer o cadastro completo 

dos clientes através de um formulário 

Ação do ator  Resposta do sistema  

1. Clica na opção cadastrar 

clientes 

2. Exibe o formulário 

3. Preenche o formulário faz o 

envio 

4. Faz a validação dos campos 

preenchidos 

 5 Exibe uma mensagem de 

sucesso 
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3.3.7 Cadastro de usuários 

Atores: administrador 

Propósito: Cadastrar os usuários que terão acesso ao sistema. 

Descrição: O administrador terá como cadastrar os usuários e 

definir quais categorias do menu serão exibidas no seu acesso. 

Ação do ator  Resposta do sistema  

1 Clica na opção de menu 

cadastrar usuários. 

2 Exibe o formulário e os 

usuários já cadastrados. 

3 Preenche o formulário e clica 

em salvar. 

4 Salva o usuário no banco de 

dados faz uma atualização da página 

para exibir o usuário novo. 
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4 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

4.1 Php 

PHP: Hypertext Preprocessor, originalmente Personal Home Page é 

uma linguagem interpretada livre e utilizada para gerar conteúdo dinâmico 

na web.  

Esta linguagem foi escolhida pensando no sistema que seria 

desenvolvido para ser usado na web e também porque é uma linguagem que 

eu me familiarizo melhor. 

4.2 Mysql 

O Mysql é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), 

que utiliza a linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada, 

do inglês Structured Query Language) como interface. É atualmente um dos 

bancos de dados mais populares, com mais de 10 milhões de instalações pelo 

mundo. 

No início do projeto enquanto era modelado o banco de dados a ideia 

era usar o Postgresql, mas após ter estruturado o banco foi constatado de que 

não era possível usá-lo no servidor onde ele seria instalado, o servidor da 

empresa só aceita o Mysql, então foi mudado para o Mysql, mas não houve 

problemas.   

4.3 Codeigniter 

Codeigniter é um framework de desenvolvimento de aplicações em PHP. 

Seu objetivo, por meio de um abrangente conjunto de bibliotecas voltadas 

às tarefas mais comuns, de uma interface e uma estrutura lógica simples para 

acesso àquelas bibliotecas, é possibilitar que o usuário desenvolva projetos 

mais rapidamente do que se estivesse codificando do zero.  

Este framework foi escolhido após conversar com o orientador e verificar 

que possui bastante documentação na internet e também por eu já ter 
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trabalhado anteriormente com ele, é feito para agilizar o trabalho do 

programador em tarefas comuns como CRUD (Create, Read, Update e Delete). 

  



25 
 

 

5 TELAS DO SISTEMA 

5.1 Tela de login 

 

Figura 3. Tela de Login 

Esta é a tela de login, onde o administrador e os usuários farão o acesso 

ao sistema. Já está em funcionamento fazendo a validação do usuário no 

banco de dados. 
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5.2 Tela inicial 

 

Figura 4. Tela inicial 

1. Exibe o nome do usuário logado e ao lado o link para sair do sistema.  

2. Menu que exibe as categorias de acordo com as permissões do 

usuário, este menu é carregado somente após o login, ao acessar 

suas categorias as páginas são carregadas abaixo do menu. 

3. Ao passar o mouse em cima da categoria no menu, são exibidas as 

subcategorias. 

4. Tabela que exibe as últimas 5 ordens de serviços que estão com 

status de aberta. 

5. Tabela que exibe as últimas 5 ordens de serviços que estão com 

status de fechada. 

6. Tabela que exibe todos os clientes que fazem aniversários no mês 

corrente. 
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5.3 Tela de cadastro de ordem de serviço 

 

Figura 5. Tela de cadastro de ordem de serviço 

1. Exibe o número que será a ordem de serviço que está sendo 

cadastrada 

2. Primeira parte do formulário, que busca o cliente a partir do que está 

sendo digitado e automaticamente é feita a pesquisa no banco de 

dados e na medida em que está sendo digitado vão aparecendo as 

opções de acordo com a escrita, podendo digitar qualquer parte do 

nome do cliente. 

3. Segunda parte do formulário, que cadastra o equipamento do cliente 

e gera automaticamente um número de série próprio da empresa que 

contém (hda20120619283), sendo hda padrão seguido do ano, mês, 

dia e número da ordem de serviço. 

4. Terceira parte do formulário, onde é selecionado o técnico que irá 

realizar o serviço no equipamento e as outras opções para a abertura 

do serviço. 

 



28 
 

 

5.4 Tela listar ordem de serviço 

 

Figura 6. Tela listar ordem de serviço 

1. Campos que ao clicar exibe um calendário onde é possível 

selecionar as datas exatas para filtrar as ordens de serviço a partir de 

uma data inicial até uma data final. 

2. Filtro que exibe as ordens de serviço de acordo com o status em que 

ela se encontra. 

3. Busca de ordem de serviço pelo número da ordem de serviço ou pelo 

nome do cliente. 

4. Exibe a tabela das ordens de serviço diferenciando as cores de 

acordo com o status em que ela se encontra. 

5. Links de paginação, a cada 15 ordens de serviço é criado 

automaticamente um link para fazer a paginação.  
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5.5 Tela cadastro de menu 

 

Figura 7. Tela cadastro de menu 

1. Cadastra a categoria para o menu. 

2. Exibe a lista de categorias e seleciona a categoria na qual deseja 

cadastrar a subcategoria. 
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5.6 Tela de editar usuário 

 

Figura 8. Tela de editar usuário 

1. Campos para editar o login e a senha do usuário. 

2. Lista que exibe quais as categorias de menu este usuário possui 

acesso. 

3. Lista de categorias existentes, com botões de adicionar e remover 

categoria para este usuário. 
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5.7 Tela cadastro de empresa 

 

Figura 9. Tela cadastro de empresa 

1. Primeira parte do formulário para preencher com os dados principais 

da empresa. 

2. Segunda parte do formulário para preencher o endereço completo da 

empresa. 

3. Terceira parte do formulário para preencher o contato da empresa. 

4. Quarta parte do formulário para preencher os dados adicionais como 

o site e o logotipo. 
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5.8 Tela cadastro de status 

 

Figura 10. Tela cadastro de status 

1. Formulário que pede o nome do status e ao clicar no campo da cor é 

exibida uma paleta de cores em hexadecimal para selecionar a cor 

que será referente a este status. 

2. Lista de status já cadastrados. 
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5.9 Tela cadastro de usuários 

 

Figura 11. Tela de cadastro de usuários 

1. Formulário para cadastrar o login e senha do usuário. 

2. Lista as categorias existentes no menu para selecionar quais este 

usuário terá acesso. 

3. Lista os usuários já cadastrados. 
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5.10 Tela cadastro de cliente 

 

Figura 12. Tela cadastro de cliente 

1. Exibe o código que será cadastrado este cliente. 

2. Primeira parte do formulário para preencher os dados pessoais. 

3. Segunda parte do formulário para preencher o endereço completo. 

4. Terceira parte do formulário para preencher o contato do cliente. 

5. Quarta parte do formulário para preencher os dados adicionais e 

selecionar a opção se o cliente deseja receber as ordens de serviço 

por e-mail ou não. 
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5.11 Tela listar cliente 

 

Figura 13. Tela listar cliente 

1. Campo para pesquisar cliente pelo nome ou cpf. 

2. Lista os clientes exibindo os dados mais importantes. 

3. Links para a paginação, são exibidos 20 clientes por página em 

ordem alfabética. 
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5.12 Tela relatório ordem de serviço 

 

Figura 14. Tela relatório de ordem de serviço 

1. Exibe o número da ordem de serviço que está sendo visualizada. 

2. Exibe os dados pessoais do cliente. 

3. Exibe os dados do equipamento que está sendo efetuado o serviço. 

4. Exibe uma lista de peças e de serviços que foram usados para 

efetuar o serviço. 

5. Exibe o status desta ordem de serviço. 

6. Exibe o nome do técnico que está trabalhando no equipamento e as 

observações feitas pelo técnico. 

7. Link que leva para o modelo de impressão da ordem de serviço. 
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5.13 Tela do relatório de impressão da ordem de serviço fechada 

 

Figura 15. Tela do relatório de impressão da ordem de serviço fechada 

1. Dados da empresa. 

2. Número da ordem de serviço 

3. Informação com um link que redireciona o cliente para a área de login 

onde ele pode verificar as informações da ordem de serviço online. 

4. Dados pessoais do cliente. 

5. Dados do equipamento. 

6. Valor dos serviços e peças usados no serviço e o total a pagar. 

7. Nome do técnico, observações sobre o que foi efetuado na máquina 

e campo para assinatura do cliente. 

8. Termos e condições. 

9. Data em que este documento foi gerado. 

10. Botão para imprimir este relatório. 

11. Código de barras que possui o número de série interno da empresa. 
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5.14 Tela do relatório de impressão da ordem de serviço aberta 

 

Figura 16. Tela do relatório de impressão da ordem de serviço aberta 

1. Possui as mesmas informações do relatório quando fechado, menos 

a parte de peças e serviços e no equipamento não consta a solução. 
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5.15 Tela login cliente 

 

Figura 17. Tela login cliente 

1. Login para o cliente visualizar os dados da ordem de serviço, o 

acesso é feito com o e-mail e o número da ordem de serviço. A 

consulta fica por tempo indeterminado para o cliente acessar. 
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5.16 Tela exibe consulta ordem de serviço 

 

Figura 18. Tela exibe consulta de ordem de serviço 

1. Nome do cliente e link para sair. 

2. Exibe o número da ordem de serviço que está sendo visualizada. 

3. Exibe os dados pessoais do cliente. 

4. Exibe os dados do equipamento que está sendo efetuado o serviço. 

5. Exibe uma lista de peças e de serviços que foram usados para 

efetuar o serviço. 

6. Exibe o status desta ordem de serviço. 

7. Exibe o nome do técnico que está trabalhando no equipamento e as 

observações feitas pelo técnico.  
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6 TRABALHOS FUTUROS 

 Para o futuro a ideia é fazer uma maior integração das empresas 

que possuem contrato com a HDA, fazendo com que eles tenham um acesso 

ao sistema para abrirem um chamado e terem acesso ao andamento deste 

chamado. 
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7 CONCLUSÃO 

A implantação do sistema já foi feita em Junho de 2012, ele está em uso 

na empresa a algumas semanas, foi aprovado e está sendo de grande utilidade 

suprindo as suas expectativas.  

A possibilidade de acessá-lo pela web e enviar as ordens de serviço por 

e-mail facilitam o trabalho e dão um enorme ganho de tempo tanto para a 

empresa, quanto para o cliente que não necessita mais esperar até ser gerada 

a ordem de serviço e ser impressa para ele ficar com o recibo. 
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