Lista 28 de maio – solução parcial

1) A empresa que trataremos neste exemplo é uma operadora de TV a cabo,
denominada Met. Ela comercializa em 500 cidades o direito de assistir a canais
pagos pré-selecionados.
A Met utiliza-se de um software para seu controle, com ênfase no controle de contas
a receber, denominado Informa-Met, que consiste basicamente em:
Módulos de Cadastramento ( com opções de incluir/excluir/alterar) de dados de
Clientes, de Assinaturas, Pacotes (modalidades), etc.
Módulo de Faturamento: geração de documentos a receber (duplicatas a receber) e
de boletos impressos. Este módulo, a partir dos dados das assinaturas dos clientes
relativas a diferentes pacotes ( ou modalidades/produtos) {pacote standard (20
canais), pacote luxo (40 canais), pacote completo (40 canais + 3 de esporte), etc.},
gera os registros dos documentos a receber (cód., data de vencimento, valor, etc.) e
os respectivos boletos de cobrança.
Módulo de baixa de documentos a receber. relatórios chegam do banco e
informam: o código do boleto, o código do cliente, o valor pago e a data de
pagamento. A partir desses relatórios é feita a baixa dos documentos a receber já
pagos.
Módulo de geração de relatórios com clientes inadimplentes, etc.
Observação: (1) a assinatura relaciona-se a um único pacote
(2) o valor mensal depende do pacote e da quantidade de pontos
instalados

Pede-se: (a) Faça o MER para o software descrito;
(b) Supondo que o módulo de cadastramento já tenha sido utilizado, ou
seja, que já tenha sido feita a carga inicial dos dados mestre, e das assinaturas
faça:
(b1) Um diagrama de fluxo de dados (DFD) para o módulo de faturamento;
(b2) Um DFD para o módulo de baixa de documentos a receber

Lay-out do boleto impresso

Trata-se de uma formas de exibição dos dados
que difere bastante da forma como os dados são armazenados nas tabelas físicas

MET

(a) MER

Cód_pacote, nome_pacote, descrição,
valor assinatura, etc....

1

Pacote

n
CPF
Nome
Endereço
E-mail
Telefone

Cliente

1

n

Assinatura

1

n Documentos
A receber

Cód_doc a receber
Data criação
Data vencimento
Valor a receber
Status
(em aberto, paga...)

Data início, qtidd pontos,
endereço instalação,
Data término
Dia do mès para cobrança

.............

b1) Um diagrama de fluxo de dados (DFD) para o módulo de faturamento
Responsável
pela
cobrança

MET

Calendário

Cliente
Pacote

módulo de faturamento/
geração de documentos
a receber e de boletos
impressos

Assinatura
Calcular
Valor**

Lay-out e param
de Boleto

Valor por ponto
adicional
Páram geração de
Cod doc a receber

Documentos a receber
(ou duplicatas)

** o módulo ‘Calcular Valor’
primeiramente acessa a tabela ‘Assinatura’
recuperando todas as assinaturas válidas no
período, a seguir recupera os dados
das tabelas ‘Cliente’ e ‘Pacote’

b1) Diagrama de fluxo de dados (DFD) para o módulo de faturamento: outra solução possível
Responsável
pela
cobrança

MET

Cliente

Calendário

Pacote

módulo de faturamento/
geração de documentos
a receber e de boletos
impressos

Assinatura

Valor por ponto
adicional

Lay-out e param
de Boleto

Páram geração de
Cod doc a receber

Documentos a receber
(ou duplicatas)

Se a MET tiver 68000 assinaturas, qual o número máximo
de Duplicatas (doc a receber) gerado??
Por que o número é máximo e não exato???

MET
b2) Um DFD para o módulo de baixa de documentos a
receber: Dados de baixa vem do banco

......
......

Dar baixa
Documento
A receber
Duplicatas
(ou documentos a a receber)

9

MET

B2 - variação) Um DFD para o módulo de baixa de documentos a
receber: baixa feita na empresa e o cliente está sem boleto

Responsável
pela
tesouraria

cliente)

Assinatura

Pacote

Dar baixa
Documento
A receber
Duplicatas
(ou documentos a a receber)

Calendário
Obs.: em geral. alteração em coluna de linha já criada pressupõe entradas de dados apenas para recuperação
da linha onde haverá alteração

10

DFDs com Cargas iniciais de dados e das assinaturas

MET
DFDS para REPRESENTAÇÃO
Da Carga Inicial :

Usuário
Cliente

Cadastrar
Clientes
Usuário

Pacote

Cadastrar
Modalidades/Pacotes
Marcações para geração
de cód de pacote

MET

É proposto o seguinte DFD para
o módulo ‘cadastrar assinaturas’ :

USUÁRIO

Calendário

Cliente

Pacote

Cadastrar
Assinaturas
Marcações para geração
de cód assinat

Assinaturas
13

•

Considere o Estacionamento Pare-Aqui. Este estacionamento possui espaços
físicos (vagas) que comportam 300 carros grandes (não são admitidas camionetes
etc.). Algumas dessas vagas são alocadas a clientes mensalistas, que assinam um
contrato e têm direito e são tarifados pela ocupação mensal das vagas a eles
atribuídas. Outras vagas são ocupadas por horistas, ou seja, por carros de clientes
ocasionais, que em média ocupam a vaga por 2 horas apenas. Pede-se: (i) faça um
MER com pelo menos as seguintes entidades: Veículo, Vaga_espaço_fisico,
Mensalista, Contrato, Ocupação_de_Vaga ou Vaga_Ocupada (que é a explosão do
relacionamento n para n entre Veículo e Vaga_espaço_físico); (ii) Assumindo que
toda a carga inicial tenha sido feita, represente num DFD, as seguintes transações:
(a) Fazer contrato mensal, (b) Cadastrar ocupação por horista, (c) Cadastrar
desocupação por horista.
• Obs. 1: a ocupação por horista não implica no armazenamento dos dados do
motorista ou do cliente, apenas do carro e da ocupação. Estes dados são captados
por sensores. O ticket é recebido somente quando pára o carro (semelhante a
parquímetro)
• Obs. 2: O mensalista contrata uma vaga, que ele pode preencher com o carro que
quiser (ou seja, não há controle sobre isso)

Tamanho
Localização
Status (livre, ocupada, de mensalista)
Valor referencia da hora
1

VAGA_ESPAÇO_FÍSICO

N

CONTRATO
N

Data Início
Data Fim
Valor Mensal

1
1
N
OCUPAÇÃO
DE VAGA POR HORISTA
N
1

VEÍCULO

Placa

Cód de ocupação
Hora de entrada
Hora de saida
Valor a ser cobrado

MENSALISTA

CPF
Nome
Endereço
E-mail
Telefone

1) FAZER CONTRATO MENSAL

Obs.:
Pressupõem-se que os Mensalistas e as vagas
tenham sido previamente cadastrados

Contrato

USUÁRIO
CALENDÁRIO

mensalistas

Fazer contrato
mensal
Marcações para geração de
código de contrato

Vaga espaço
físico

2) Cadastrar ocupação por horista
.......

OCUPAÇÃO
DE VAGA POR
HORISTA

CALENDÁRIO/
relógio

veiculo

Cadastrar
ocupação por
horista
Marcação para criação de código de
ocupação

Vaga espaço
físico

3) Cadastrar desocupação por horista
OCUPAÇÃO
DE VAGA POR
HORISTA
Calend relogio

Tabela de valores

Valor hora

TABELA DE VALORES
Valores por hora
dependendo da hora/do dia
e do tamanho

Cadastrar
desocupação
por horista

Vaga espaço
físico

