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Apresentação

João Carlos Costa Gomes
Chefe-Geral

Embrapa Clima Temperado

Este manual tem por objetivo orientar os empregados
responsáveis pela Instalação e Administração dos Sistemas de
Informação - desenvolvidos pela Embrapa Clima Temperado - em
outras unidades da Embrapa.

As instruções existentes neste documento devem ser usadas
para a instalação dos seguintes sistemas: Sistema de Gestão de
Clientes, Sistema de Gestão de Projetos, Espécies forrageiras
para a região Sul do Brasil, Sistema de Correspondências,
Sistema de Gestão de Publicações, Sistema de Gestão do SAC,
Sistema de Gestão de Eventos.

O módulo de Administração dos Sistemas de Informação e o
Sistema de Gestão de Clientes estão vinculados a todos os
sistemas, sendo assim, indispensáveis para o funcionamento dos
mesmos.

Cabe ressaltar que os sistemas podem ser utilizados pelas
demais unidades da Embrapa, uma vez que, foram desenvolvidos
utilizando-se a política de software livre.
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Este manual tem por objetivo orientar os empregados responsá-
veis pela Instalação e Administração dos Sistemas de Informação
na unidade.

O manual foi desenvolvido tendo por base Sistema Operacional
Linux Conectiva 10, Servidor Apache 1.3.26, Postgresql 7.4.2,
PHP4, Navegador Mozilla Firefox versão 1.0

Requisitos

Sistema Gerenciador de Banco de Dados Postgresql

Linguagem PHP

Navegador Mozilla, Firefox, Internet Explorer, algumas funções
podem não funcionar no Netscape

Introdução
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Instalação

Banco de dados

As seguintes etapas devem ser efetuadas no PostgreSQL antes
de executar o dump da base unidade2.txt: Criar a base de dados
que deverá conter o dump. Esta base deve ser criada com a
codificação LATIN1 no postgresql - Criar usuários: adm que será
o administrador dos sistemas de informação, usuário já cadastra-
do nas tabelas (pessoa, usuario) existentes no dump e criar o
usuário user que possui permissão em todas as tabelas e visões
do banco existentes no dump.

Após a criação da base e dos usuários deve-se executar o dump.
As seguintes tarefas devem ser efetuadas para fazer o dump no
linux: é necessário colocar o arquivo que contém o dump
(unidade2.txt) no diretório /TMP - executar o comando su
postgres dentro do diretório /TMP – em seguida digitar o coman-
do: psql unidade2<unidade2.txt

Onde: unidade é o nome da base criada no postgresql e
unidade2.txt é o arquivo que contém o dump.

Este comando tem por finalidade fazer o dump, ou seja, restaurar
a cópia do banco de dados que está no arquivo unidade2.txt
para a base unidade2. Após o dump deve-se abrir a base de
dados no Postgresql e na tabela pessoa alterar o CPF do Admi-
nistrador, que já está cadastrado, colocando um CPF válido para
que não ocorram problemas ao alterar os dados do Administrador
na aplicação. Este campo é obrigatório e exige CPF válido.

Pastas com Scripts

A pasta software2 deve ser colocada na pasta raiz do servidor
de páginas. A base de dados a ser utilizada deve ser configurada
no arquivo conexao.php localizado na pasta raiz do sistema na
seguinte linha de código:
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$string_de_conexao = “host=localhost port=5432
dbname=unidade2 user=user password=lb4kam3b678”;

onde:
dbname=unidade -> indica o nome da base de dados e
password -> deve ser a senha do usuário “user” no postgresql
As pastas anexos_projetos, anexos_atividades,
anexos_planosacao localizadas em software/BD_Projeto devem
possuir permissão de leitura, execução e gravação para outros
usuários.

O conteúdo do rodapé referente aos dados da unidade pode ser
alterado no arquivo corpo.php localizado na pasta raiz do siste-
ma.

O texto existente na tela inicial dos sistemas de informação, tela
de boas-vindas, pode ser alterado no arquivo corpo.php localiza-
do na pasta raiz do sistema.

O texto referente à tela de boas-vindas de cada sistema específi-
co (clientes, projetos) pode ser alterado no arquivo
boas_vindas.htm localizado na pasta do referido sistema,
BD_Projeto (Projetos) ou BD_Pessoa (Clientes).

O banner da unidade existente na parte superior das telas do
sistema pode ser alterado no arquivo corpo.php na seguinte linha
de código:

<td ><img src = “imagens/painel_cpact.png” width = “760”
height = “150” border = “0”></td> sendo que o arquivo
referente ao banner, neste caso o “painel_cpact.png”, deve estar
na pasta imagens localizada na pasta raiz do sistema.

Importante

Quando utiliza-se o argumento HOST= no PG_CONNECT é
necessário carregar o postmaster com a opção “-i”. Informação
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retirada do site (http://br.php.net/pg_connect).

Para a instalação do sistema no FreeBSD, deve-se acrescentar no
rc.conf a linha postgresql_flags=”-o “-i”” de modo que o pg_ctl
passe para o postmaster a opção necessária na inicialização do
banco.

Acesso ao Sistema

Para o primeiro acesso ao sistema através da aplicação, é neces-
sário entrar com as informações abaixo, conforme Figura1:

Login: adm

Senha: lb4kam3b678

Figura 1. Acesso aos Sistemas.
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Administração dos Sistemas de Informação

As atividades de Administração incluem cadastro, alteração,
exclusão de usuários, conforme figura2, bem como, definição de
privilégios de usuários para acesso aos sistemas e suas opções.
É possível também a criação de novas bases de dados no menu,
bem como, tabelas que deverão compor as novas bases.

Figura 2. Administração dos Sistemas.

Criar Usuários

Usuário - refere-se a qualquer pessoa que terá acesso ao
sistema. Este cadastro requer antecipadamente o cadastro da
pessoa no Sistema de Gestão de Clientes - opção Cadastrar
Pessoa. O campo CPF é obrigatório.
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Para cadastrar um Usuário as seguintes etapas devem ser
seguidas: Clicar no Menu Administração - Cadastrar - Usuário do
Sistema - selecionar a pessoa para a qual deseja-se criar um
usuário. Digitar o login e a senha (provisória) para acesso ao
sistema. Clicar sobre o botão Cadastrar que permite gravar as
informações no banco de dados. O botão Cancelar permite ao
usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

Senha: A senha provisória (criada pelo Administrador) pode ser
alterada pelo usuário através do botão “Senha”, existente na
parte superior das telas dos sistemas de informação. A senha
criada através dos sistemas é criptografada. Portanto, é
importante ressaltar que o sistema não aceita login de usuário
com senha que não tenha sido criada através da aplicação, ou
seja, senha que não esteja criptografada no banco de dados.

Módulos

Um módulo é um conjunto de opções que podem incluir
cadastro, alteração, exclusão ou consultas de acordo com o
sistema.

Módulos do Sistema de Gestão de Clientes

O Sistema de Gestão de Clientes apresenta 3 módulos que
devem ser atribuídos a usuários de acordo com suas
características ou permissões de acesso.

Módulo BD_Clientes_Atualizar - atribui ao usuário permissão para
cadastrar, alterar e excluir itens relacionados aos clientes e
instituições, conforme Tabela1. O usuário cadastrado neste
módulo terá disponível as seguintes opções:
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Operação Opção 
Cadastrar Alterar Excluir Consultar 

Área Interesse X X X  

Instituição X X X  

Pessoa X X X  

Tabela1. Módulo Clientes Atualizar.

Módulo BD_Clientes_Consultar - atribui ao usuário permissão
para consultar itens relacionados a clientes e instituições,
conforme Tabela2. O usuário cadastrado neste módulo terá
disponível as seguintes opções:

Operação 
Opção 

Cadastrar Alterar Excluir Consultar 

Pessoa    X 

Área Interesse por Pessoa    X 

Área Interesse    X 

Instituição    X 

Áreas Interesse por Instituição    X 

Pessoas por Áreas Interesse    X 

Instituições por Área Interesse    X 

Instituição por Sigla    X 

Área Trabalho por Em pregado    X 

Em pregado por Área Trabalho    X 

Instituição Específica    X 

Tabela 2. Módulo Clientes Consultar.
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Módulo BD_Clientes_RH - atribui ao usuário permissão para
atualizar e consultar itens relacionados a empregados, estagiários
e bolsistas, conforme Tabela3. O usuário cadastrado neste
módulo terá disponível as seguintes opções:

Operação 
Opção 

Cadastrar Alterar Excluir Consultar 

Área Atuação X X X  

Cargo X X X  

Grupo Funcional X X X  

Instituição X X X  

Em pregado X X X X 

Estagiário X X X X 

Estágio X X X X 

Estágio por Estagiário    X 

Estágio por Orientador    X 

Novo Orientador do Estágio X    

Feriado X    

Estágio por Nível    X 

Estágio por Rem uneração    X 

Estágio por Vale    X 

Nível Bolsa X X X X 

Bolsa X X X X 

Bolsa por Instituição    X 

Bolsista X X X X 

Tabela 3. Módulo Clientes - RH.

Módulos do Sistema de Gestão de Projetos

O Sistema de Gestão de Projetos apresenta 2 módulos que
devem ser atribuídos a usuários de acordo com suas característi-
cas ou permissões de acesso.
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Operação 
Opção 

Cadastrar Alterar Excluir Consultar 

Atividade X X X  

Categoria Projeto X X X  

Orçam ento X X X  

Plano Ação X X X  

Projeto X X X  

Projeto Com ponente X X X  

Tabela 4. Módulo Projeto Atualizar.

Módulo BD_Projeto_Consultar - atribui ao usuário permissão para
consultar itens relacionados aos projetos, conforme Tabela5. O
usuário cadastrado neste módulo terá disponível as seguintes
opções:

Operação Opção 
Cadastrar Alterar Excluir Consultar 

Atividade    X 
Parcerias    X 
Atuações por Pessoa    X 
Plano de Ação    X 
Projeto    X 
Projeto por Categoria    X 
Projeto Componente    X 

Tabela 5. Módulo Projeto Consultar.

Módulo BD_Projeto_Atualizar - atribui ao usuário permissão para
cadastrar, alterar e excluir itens relacionados aos projetos, con-
forme Tabela 4. O usuário cadastrado neste módulo terá disponí-
vel as seguintes opções:
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Atribuir Permissões de Acesso aos Usuários

A atribuição de módulos a determinado usuário é definida pelo
Administrador do sistema. Para atribuir permissões de acesso a
um usuário as seguintes etapas devem ser seguidas: clicar no
Menu Administração - Cadastrar – Usuários em Módulos -
selecionar o módulo, selecionar o usuário e clicar no botão
consultar para visualizar as tabelas e opções daquele módulo. Em
seguida, clicar sobre o botão Cadastrar que permite gravar as
informações no banco de dados. O botão Cancelar permite ao
usuário sair da tela sem gravar as informações digitadas.

Alterar Usuário

Esta opção permite trocar o login e a senha de um usuário, pode
ser utilizada quando o usuário esqueceu sua senha.

Para alterar o cadastro de um Usuário as seguintes etapas devem
ser seguidas: Clicar no Menu Administração - Alterar - Usuário
do Sistema - selecionar a pessoa para a qual deseja-se alterar o
cadastro. Clicar sobre o botão Alterar que permite gravar as
informações no banco de dados. O botão Cancelar permite ao
usuário sair da tela sem gravar as alterações efetuadas.

Consultar

Tabelas por Módulos

Exibe a lista de tabelas de determinado módulo, bem como, as
opções atribuídas a cada tabela.

Tabelas por Usuários

Exibe a lista de tabelas atribuídas a determinado usuário, bem
como, as opções atribuídas a cada tabela.
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