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EMPRESA AÉREA

Apresentação

A necessidade de atualização do software de gerenciamento do
Laboratório de Análises Físico-Químicas (LAFQ) da Embrapa Suínos e
Aves, baseado em plataforma DOS, tornou-se urgente principalmente
com a virada do milênio. Projetado e construído na década de 90 não mais
atendia as necessidades atuais, especialmente quanto a:

- Gerenciar mais de 500.000 registros de
resultados de análises;

- Ambiente visual (gráfico);
- Relatórios no padrão visual da Empresa;
- Relatórios gerenciais;
- Exportação de dados;
- Acesso via rede local, intranet e internet.

Diversos sistemas foram avaliados, porém não atenderam às
necessidades, características e aos objetivos do laboratório. Assim sendo,
foi desenvolvido o novo sistema, cujas principais características são
apresentadas a seguir:

Características

- Controle de clientes;

- Controle de análises por projetos de pesquisa;

-  Validação de resultados;

- Emissão de resultados por via impressa ou eletrônica;

-  Relatórios gerenciais.

- Controle de acesso;

- Ambiente visual (gráfico);

- Construção de bancos de dados de amostras, caracterizadas por tipo;

Tela de cadastro de amostras para análises (protocolo)

Descrição Técnica

SO istema de Gerenciamento de Laboratório é um sistema

modular, multiusuário e multiplataforma, tanto operacional quanto de

hardware, operando tanto em rede quanto em modo stand alone,

dependendo do SGBD (Sistema de Gerência de Banco de Dados)

utilizado, desenvolvido em linguagem de programação Java,

compreendendo uma interface gráfica e ferramentas de comunicação

com banco de dados.

O SGL utiliza como padrão o SGBD PostgreSQL, compatível com

qualquer SGBD como base de dados, desde que o mesmo possua uma

JDBC (Java DataBase Conectivity) compatível, sem a necessidade de

reinstalação ou de recompilação do sistema.

Tela de emissão de relatórios e resultados

Tela de acesso ao sistema.


