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Eliara Freire Quincozes
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                     Introdução

A Embrapa Pecuária Sul disponibiliza, na intranet da Empresa, listagens 
de ramais e e-mails para contato com seus empregados, laboratórios e 
setores. O cadastro e atualização das informações contidas nestas lista-
gens eram realizados diretamente na base de dados por intermédio da 
área de informática da Unidade.                     

O sistema descrito neste manual foi projetado para que os profissionais 
responsáveis pela central telefônica da Embrapa Pecuária Sul possam ca-
dastrar e atualizar informações relativas aos ramais e e-mails da Unidade, 
oportunizando, dessa forma, maior flexibilidade e agilidade para divulga-
ção destas informações.

Descrição do Sistema

1 – Desenvolvimento

O sistema para cadastro de ramais e e-mails é um sistema web (DÉCIO, 
2001; SILVEIRA; PRATES, 2001) que utiliza linguagem PHP 
(CONVERSE; PARK, 2003), base de dados MySQL (PRATES, 2000; 
KORTH et al., 1997) e servidor com Apache (MOHAMMED, 2002) em 



uma plataforma i386 com FreeBSD (LUCAS, 2003).

3 - Objetivo

Navegador Firefox, Mozzila ou Internet Explorer.
Possuir login e senha de acesso.

Permitir maior agilidade no processo de cadastro e atualização das listas 
de ramais e e-mails disponíveis na intranet da Embrapa Pecuária Sul. 

2 - Requisitos

4 - Acesso

O link para acesso ao sistema de cadastro de ramais e e-mails está dis-
ponível na intranet da Embrapa Pecuária Sul através do endereço: 

 (Fig. 1).http://intranet/test/area_restrita/

Fig. 1. Acesso ao sistema.
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Para efetuar o login é necessário que o usuário forneça o número de sua 
matrícula e senha de acesso (Fig. 2). A senha é fornecida pela área de 
informática da Unidade, responsável pela manutenção do sistema.

Fig. 2. Login no sistema.

5 - Operacionalização

As principais funcionalidades do sistema estão listadas em seu menu ver-
tical (Fig. 3). Cabe salientar que o menu vertical permite executar opções 
de adição e listagem de registros, as opções de alteração e exclusão 
serão efetuadas para cada registro em particular, como se verá adiante.

Fig. 3. Menu vertical.

Sistema para Cadastro de Ramais e e-mails - Manual do Usuário 9



5.1. Opções do menu vertical

5.1.1. Listar todos os registros

A opção “Listar todos os registros” exibe uma tabela contendo todas as 
informações armazenadas na base de dados (Fig. 4). O usuário poderá 
ordenar a tabela por uma de suas colunas. Para isto, deverá clicar com o 
mouse no nome da coluna a ser ordenada e um símbolo será inserido para 
indicar a ordenação:

Fig. 4. Listar todos os registros.

Nome (*) �

Fig. 5. Coluna “Nome (*)” ordenada de forma crescente

• Ordem crescente: � (Fig. 5);
• Ordem decrescente: �(Fig. 6).
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Nome (*) �

Fig. 6. Coluna “Nome (*)” ordenada de forma decrescente

Cada registro listado na tabela traz as seguintes opções:

Visualizar – permite listar todas as informações armazenadas na base de 
dados referentes ao registro selecionado (Fig. 7).

Fig. 7. Opção “Visualizar”.

Nesta opção o usuário não poderá efetuar alterações. O objetivo é ape-
nas visualizar em detalhes o registro selecionado, inclusive com informa-
ções não apresentadas na listagem geral (Fig. 4).

Editar - permite listar e alterar, caso necessário, as informações armaze-
nadas na base de dados referentes ao registro selecionado (Fig. 8). 
As observações contidas no item 5.1.2. para os campos “Visualizar na 
listagem?” e “Categoria” deverão ser vistas, também, na edição.

    • Visualizar;
    • Editar;
    • Copiar;
    • Excluir.
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O botão “EDITAR” deverá ser acionado para confirmar e gravar as 
alterações realizadas no registro.

Fig. 8. Opção “Editar”.

Copiar – permite a adição de um novo registro na base de dados com as 
mesmas informações do registro selecionado, porém com outro código. 
O botão “ADICIONAR” deverá ser acionado para confirmar e adicionar as 
informações na base de dados.

Excluir – permite excluir da base de dados o registro selecionado. O bo-
tão “CONFIRMA EXCLUSÃO” (Fig. 9) deverá ser acionado para eliminar 
o registro.
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Fig. 9. Opção “Excluir”.

5.1.2. Adicionar registro

A opção “Adicionar registro” permite inserir na base de dados um novo 
registro. Para isso, o preenchimento dos seguintes campos é obrigatório 
(Fig. 10):

    • Nome – preencher com o nome do empregado, setor ou laboratório
    da Unidade a ser adicionado;

    • Ramal – preencher com o número do ramal para contato com o
    empregado, setor ou laboratório;

    • Visualizar na listagem? – o padrão para este campo é “1”. Dessa
    forma o registro será exibido na listagem de ramais e e-mails. 

    • Categoria – selecionar a opção de acordo com o tipo de informação 
    que está sendo inserida: Funcionário, Laboratório ou Setor. 

    • E-mail – preencher com o e-mail do funcionário, laboratório ou setor
    a ser adicionado. 
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Fig. 10. Adicionar registro.

O botão “ADICIONAR” deverá ser acionado para confirmar e gravar as 
informações na base de dados.

5.1.3. Visualizar

A opção “Visualizar” do menu vertical disponibiliza duas listagens no 
sistema:

    • Lista de ramais: listagem contendo os funcionários, setores e
    laboratórios da Embrapa Pecuária Sul e respectivos ramais para
    contato telefônico (Fig.11);

    • Lista de ramais e e-mails: listagem contendo os funcionários,
    setores e laboratórios da Embrapa Pecuária Sul com seus respectivos
    ramais e e-mails para contato (Fig.12).

5.1.4. Manual do usuário

A opção “Manual do usuário” permite, ao usuário do sistema, acesso ao 
conteúdo deste manual.
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5.1.3. Visualizar

A opção “Sair do sistema” permite efetuar logoff e retornar à intranet da 
Unidade.

Fig. 11. Lista de ramais.
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Fig. 12. Lista de ramais e e-mails.
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                 Glossário

Base de dados
Conjuntos de registros dispostos em estrutura regular que possibilita a 
reorganização dos mesmos e produção de informação.

FreeBSD
Sistema operacional livre do tipo Unix descendente do BSD desenvolvido 
pela Universidade de Berkeley.

Intranet
Uma intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre o 
conjunto de protocolos da internet.

MySQL
Sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), que utiliza a 
linguagem SQL (Structured Query Language - Linguagem de Consulta 
Estruturada) como interface.

Navegador
Programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos vir-
tuais, hospedados em um servidor Web, de acesso à Internet.

Link
É uma referência num documento em hipertexto a outro documento ou a 
outro recurso.
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Login
Conjunto de caracteres solicitado para os usuários que, por algum 
motivo, necessitam acessar algum sistema computacional.

Logoff
Terminar o uso de um sistema computacional, removendo a senha do 
usuário.

PHP (Hypertext Preprocessor)
Linguagem de programação de computadores muito utilizada para gerar 
conteúdo dinâmico na World Wide Web.

Servidor Apache
Um programa de computador responsável por aceitar pedidos HTTP de 
clientes, geralmente os navegadores, e servi-los com respostas HTTP, 
incluindo opcionalmente dados que, geralmente, são páginas web, tais 
como documentos HTML com objetos embutidos.

Web (World Wide Web)
Sistemas de documentos em hipermídia que são interligados e executa-
dos na internet.
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