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Resumo 

 

Este relatório descreve o trabalho desenvolvido, em contexto de estágio, no âmbito da 

unidade curricular Projeto de Informática, da Licenciatura de Engenharia Informática, da 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda.  

O estágio decorreu na empresa Dom Digital, focando-se na área de testes de software. 

Numa primeira fase foi exercida a função de tester em contexto real num projeto em 

desenvolvimento para a empresa Expanscience. Posteriormente, foi desenvolvida uma 

aplicação em Salesforce para gestão dos testes de software, a aplicação Gestão de Teste 

de Software – GTS. 

Desta forma,  o presente relatório expõe o estudo realizado acerca dos testes de software, 

da plataforma Salesforce e dos conceitos agregados. Apresenta ainda o desenvolvimento 

das duas fases do estágio, assim como as metodologias necessárias. 

 

Palavras-chave: Testes de software; Salesforce; Cloud Computing. 
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Abstract  

 

This document describes the work developed, in an internship within the subject 

Computer Project, of the Computer Science degree of the Technology and Management 

School of the Polytechnic of Guarda. 

The internship took place at Dom Digital and was focused on the software test field. At 

first, the function performed was that of tester in an ongoing project for a company called 

Expanscience. At a later stage, was developed an application in Salesforce to manage the 

software test in a project, Gestão de Teste de Software – GTS. 

As a result, this document contains the study made software tests, the Salesforce platform 

and the aggregate concepts as well the various internship phases and the necessary 

methodologies. 

 

Keywords: Software testing; Salesforce; Cloud Computing. 
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1 Introdução 

 

O presente relatório descreve o trabalho desenvolvido por Inês Costa em contexto de 

estágio na empresa Dom Digital, no âmbito da unidade curricular de Projeto de 

Informática da Licenciatura de Engenharia Informática.  

A Dom Digital fundada em 1997 na cidade da Guarda é uma empresa de soluções de 

internet que presta serviços tendo como base a internet.  Dos diversos parceiros da Dom 

Digital podemos destacar a Salesforce, a primeira parceria em Portugal realizada em 

2003. Desde então, a Dom Digital tem privilegiado no seu trabalho o desenvolvimento de 

aplicações para a cloud através desta plataforma.  

O trabalho desenvolvido durante o estágio na Dom Digital divide-se em duas fases. A 

primeira fase do estágio está associada à função de Tester, constituída pela realização de 

casos de teste e execução de testes de software numa aplicação para a empresa 

Expanscience, uma empresa de venda de produtos farmacêuticos e dermocosméticos. O 

projeto solicitado consiste no desenvolvimento de uma aplicação para a otimização de 

diversas tarefas, a fim de aperfeiçoar a gestão do negócio, nomeadamente na área das 

vendas, encomendas e processamento.   

Dada a necessidade que a Dom Digital tem em organizar e gerir os testes que realiza às 

muitas aplicações que desenvolve, surge a segunda fase do estágio. Esta consiste no 

desenvolvimento de uma aplicação em Salesforce, denominada de GTS – Gestão de 

Testes de Software, que irá organizar a informação gerada pelos testes de software que a 

Dom Digital realiza aos diversos produtos que desenvolve. 

 

1.1 Objetivos  

Na fase inicial do estágio, os objetivos definidos pela Dom Digital são os seguintes: 

1. Aprendizagem da plataforma Salesforce, pois é a ferramenta base de todo o 

estágio; 

2. Definição e elaboração de casos de teste, com base nos requisitos do projeto 

Expanscience; 
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3. Realização de testes de sistema e de aceitação, também, no âmbito do mesmo 

projeto; 

4. Realização de relatórios de testes, com os resultados obtidos. 

A segunda fase do projeto consiste no desenvolvimento da aplicação GTS que, com base 

na Salesforce, gere a informação resultante dos testes de software. Esta aplicação deve 

cumprir os seguintes objetivos:  

5. Introduzir informação acerca de cada projeto a testar e, relacioná-lo com os 

respetivos requisitos exigidos. 

6. Relacionar a informação resultante dos testes de software com o respetivo projeto. 

7. Acompanhar a evolução dos casos de teste e, estabelecer ligações com os seus 

resultados; 

8. Otimizar a organização da informação gerada pelos testes. 

 

1.2 Esquema do Relatório 

O presente relatório está organizado em seis capítulos. No primeiro capítulo é realizada 

uma breve descrição do estágio, da empresa acolhedora, os objetivos propostos e a 

estrutura do relatório. No segundo capítulo é realizado um estudo teórico das diferentes 

ferramentas e tecnologias utilizadas no decorrer do estágio. No terceiro capítulo é descrita 

a metodologia utilizada nos dois projetos desenvolvidos. No quarto e quinto capítulos é 

descrito o trabalho desenvolvido durante o estágio, sendo o quarto capítulo sobre o projeto 

Expanscience e a execução dos testes de software e o quinto capítulo sobre o 

desenvolvimento da aplicação de gestão de testes de software. Por fim, o capítulo sexto 

apresenta a conclusão e trabalhos futuros.  
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2 Estado de arte 

 

Este capítulo encontra-se dividido em três partes. A primeira parte é dedicada ao estudo 

teórico sobre testes de software, cujos conceitos são aplicados no capítulo 4.  A segunda 

parte abrange o estudo do modelo cloud computing e as suas características. A terceira 

parte contém o estudo sobre a plataforma Salesforce, que é a principal tecnologia utilizada 

durante o estágio. 

2.1 Testes de software  

É indiscutível que cada vez mais os sistemas de software fazem parte do nosso quotidiano 

e, quando estes não funcionam como esperado podem trazer diversos problemas, sendo 

por isso vital que se garanta a sua qualidade e, consequentemente, a sua correta 

funcionalidade. Segundo o Autor Roger S. Pressman a “qualidade de software é a 

concordância com os requisitos funcionais explicitamente declarados, padrões de 

desenvolvimento devidamente documentados, e características implícitas que são 

esperadas de todos os profissionais de desenvolvimento de software.” [1]. Para que seja 

possível alcançar um elevado nível de qualidade de um software é necessária a realização 

de testes de software. 

Os testes de software consistem num processo que envolve várias atividades definidas 

para garantir que o software cumpre os requisitos para que foi projetado, visão defendida 

na obra “The Art Of Software Testing” [2]. Apesar destas atividades seguirem uma 

sequência lógica, podem ser sobrepostas ou decorrerem em simultâneo, e normalmente 

são personalizadas conforme o projeto em questão.  
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Segundo o ISTQB – International Software Testing Qualifications Board 1, o conjunto 

das atividades de teste de software constitui o processo de teste fundamental, que consiste 

em [3]: 

• Planeamento e controlo - O planeamento é a atividade que define os objetivos 

dos testes, os níveis de testes e quais os tipos de testes a utilizar. Por sua vez, o 

controlo é uma atividade que compara permanentemente o progresso atual com 

o planeado. 

• Análise e conceção de testes - É nesta atividade que os objetivos dos testes são 

transformados em condições de teste e em casos de teste. 

• Implementação e execução de testes - É a atividade de especificação das 

sequências de ações para a execução de um teste e scripts de testes.   

• Avaliação dos critérios de saída e relatórios – É o conjunto de atividades onde o 

resultado da execução do teste é avaliado em relação aos objetivos definidos no 

planeamento. Aqui, é analisada a necessidade de execução de mais testes e, é 

redigido um relatório de testes para ser encaminhado aos stakeholders (público 

alvo).   

• Atividade de fecho da fase de testes - Nesta atividade são recolhidos dados das 

atividades de teste já concluídas, com o intuito de apurar se o que foi planeado 

foi cumprido. Estas atividades ocorrem em diferentes marcos do projeto como o 

lançamento do sistema, a conclusão, uma atualização finalizada, ou um outro 

marco importante a ter em consideração. 

 

                                                 

 

 

1 ISTQB – International Software Testing Qualifications Board é a organização líder mundial em 

certificação de testes de software. Tem como missão definir documentação que permite aos profissionais 

serem certificados com bases nas melhores práticas. 
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2.1.1 Terminologia dos testes 

No âmbito dos testes de software existem algumas terminologias que podem ter 

significados ambíguos devido à corrente utilização no quotidiano das pessoas. Neste 

sentido é importante definir as seguintes terminologias [4]: 

• Erro (engano) - ação humana que produz um resultado incorreto (erro humano). 

• Defeito (bug) – imperfeição num componente ou sistema que pode provocar o 

mau funcionamento nesse sistema. Traduz-se num defeito no código do programa 

ou no documento, ex. comando incorreto. 

• Falha - um defeito é executado e o sistema pode deixar de fazer o que era suposto 

fazer. 

Citando o ISTQB “Um ser humano pode cometer um erro (engano), que produz um 

defeito (bug) no código do programa ou num documento. Se um defeito no código é 

executado, o sistema poderá deixar de fazer o que deveria fazer (ou fazer algo que não 

deveria), causando uma falha. Os defeitos de software, sistemas ou documentos podem 

resultar em falhas, mas nem todos os defeitos o fazem.  Defeitos ocorrem porque os seres 

humanos são falíveis e porque estão sujeitos à pressão de tempo, código complexo, 

complexidade de infraestruturas, evolução tecnológica e/ou muitas iterações de sistemas 

diferentes” [3]. 

 

2.1.2 Testes através do ciclo de vida de software 

Os testes não existem isoladamente, as atividades de testes estão inseridas no contexto 

das atividades de desenvolvimento de software. O processo de testes deve começar logo 

no início do ciclo de vida do desenvolvimento do software, para que a deteção dos 

defeitos possa ser a mais rápida possível, pois o custo de correção de um defeito aumenta 

substancialmente consoante a fase de desenvolvimento onde é detetado. 

Existem diversos modelos de desenvolvimento. Cada um contém um conjunto de 

atividades, parcialmente ordenada, com a finalidade de obter o software como um produto 

final [5].  
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Modelos sequenciais 

O modelo em Waterfall e o modelo em V são modelos sequenciais, nos quais todos os 

trabalhos e atividades para uma determinada fase, seja ela de requisitos, desenho, 

implementação, ou testes, são concluídos antes da seguinte iniciar. O modelo em V, 

ilustrado na figura 1, é constituído por quatro níveis de teste, correspondendo aos quatro 

níveis de desenvolvimento do ciclo de vida do produto: requisitos, análise, arquitetura e 

código [1].  

 

Figura 1 - Fases do modelo de desenvolvimento em V 

 

Modelos iterativos ou incrementais 

Num modelo iterativo ou incremental o processo de definir requisitos, conceber, construir 

e testar um sistema, é efetuado como uma série de curtos ciclos de desenvolvimento. 

Exemplos deste tipo de modelos são: Rapid Application Development (RAD), Rational 

Unified Process (RUP) e, modelo de desenvolvimento ágil [1]. No decorrer do estágio foi 

utilizado o modelo de desenvolvimento ágil, aprofundado no terceiro capítulo - 

Metodologia.  

 

2.1.3 Níveis de testes 

Nesta secção abordam-se os diferentes níveis de testes de software existentes. Os testes 

podem ser realizados em diferentes etapas no ciclo de vida de desenvolvimento de 

software. Cada nível de teste tem diferentes objetivos e requisitos. Segundo o programa 
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de certificação de tester, da ISTQB existem quatro níveis de testes que em seguida são 

apresentados [3]. 

 

Teste unitários – unit test  

Os testes unitários, também conhecidos como testes de componentes, consistem em testar 

o código, o funcionamento dos módulos e componentes. Normalmente são executados 

pelos programadores implicados no desenvolvimento, sendo que os defeitos encontrados 

são geralmente corrigidos assim que detetados, sem existir a necessidade de ser efetuada 

uma gestão formal [3]. 

Testes de integração 

Os testes de integração têm como função verificar se as interfaces entre componentes, as 

interações entre as diferentes partes do sistema, tais como, o sistema operativo, sistema 

de memória, hardware e as interfaces, interagem corretamente. Estes testes concentram-

se na troca de informação entre módulos e não na funcionalidade de cada um e, podem 

incluir os tipos de testes funcionais e de estrutura [3].  

Testes de sistema 

O objetivo dos testes de sistema é analisar o seu comportamento e, para isso, o sistema é 

percorrido à procura de falhas. São verificados os requisitos do sistema, 

independentemente de serem funcionais (como cálculos, detalhes técnicos e 

processamento) ou não funcionais (estabilidade, usabilidade, eficiência, etc.) e são 

definidos vários cenários, de forma a que seja possível testar todo o sistema, definindo 

um grau de confiança do software através do número de erros detetados. O ambiente de 

testes deve ser o mais próximo possível do ambiente de produção, de modo a minimizar 

as falhas encontradas no produto final [3]. 

Testes de aceitação 

Nos testes de aceitação encontrar defeitos não é o principal foco. Estabelecer o grau de 

confiança relativamente às características não funcionais do sistema e, avaliar a sua 

disponibilidade para o utilizador final é o objetivo principal dos testes de aceitação. Estes 

não são necessariamente o último nível de testes, podendo ser executados em vários 

momentos do ciclo de desenvolvimento do software [3]. 
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2.1.4 Tipos de testes 

Tipos de testes são atividades que ajudam a testar as componentes do sistema, para se 

verificar que cumprem os seus objetivos específicos. Existem quatro tipos de testes, que 

podem ser incluídos nos diferentes níveis [5]. 

 

Testes funcionais 

No tipo de testes funcionais são testadas as funcionalidades do software, ou seja, o que 

este faz. Estes testes são baseados em funções e características derivadas da especificação 

dos requisitos funcionais. 

 Estes testes podem ser executados em todos os níveis de teste, anteriormente 

referenciados. Os testes funcionais consideram o comportamento externo do software 

utilizando para tal a técnica Black Box, que não utiliza qualquer informação sobre o 

componente a ser testado, desenvolvida no ponto 2.1.5. 

Como exemplos existem os testes de segurança, que investigam as funções relacionadas 

com a prevenção de acesso não autorizado, sendo ele intencional ou não. Assim como os 

testes de interoperabilidade, onde é testada a capacidade do sistema comunicar com um 

ou mais componentes [5]. 

 

Testes não funcionais 

Os testes não funcionais testam a forma como o sistema funciona, considerando o 

comportamento externo do software, utilizando para isso a técnica de Black Box. Podem 

ser realizados em todos os níveis de testes, e incluem testes de desempenho, testes de 

carga, testes de stresse, testes de usabilidade, de manutenção, de fiabilidade e de 

portabilidade [5]. 

 

Testes de estrutura 



9 

 

Estes testes têm como finalidade analisar a estrutura do software, preocupando-se com o 

funcionamento do software. Podem ser realizados a todos os níveis de testes, sendo mais 

comuns nos níveis de testes unitários e nos de integração. Os testes de estrutura podem 

incluir testes de White Box, técnica de testes de software onde existe acesso ao código 

fonte [5]. 

 

Testes de regressão / confirmação  

Testes de regressão consistem na repetição de testes a um programa já testado depois de 

existirem modificações, com o objetivo de confirmar que os defeitos foram removidos e 

assegurar que eventuais novos defeitos não tenham surgido durante a correção. Podem 

ser aplicados em todos os níveis de teste, e incluem testes funcionais, não funcionais e de 

estrutura. Os testes devem ser repetidos para que possam ser utilizados como testes de 

confirmação [5]. 

 

2.1.5 Técnicas de testes de software 

Nesta seção são abordadas as diferentes técnicas de testes de software, já referidas 

anteriormente – a White Box e Black Box. 

A técnica de testes White Box, também designada por técnica de testes estruturais, baseia-

se na estrutura e implementação do produto em teste. Necessita do acesso direto ao 

código, tornando visível o “interior da caixa”. Conhecendo como o software é construído 

permite desenhar os casos de teste que põem à prova a lógica da implementação do 

mesmo. Habitualmente são executados pelos programadores [2]. 

Os testes Black Box, também denominados por técnicas baseadas nas especificações, não 

utilizam qualquer informação sobre a estrutura interna do componente a ser testado. Isto 

é, tratam a aplicação como uma caixa preta em que não é possível visualizar o seu código 

interno. Como resultado, todos os testes têm que ser executados através das interfaces 

externas da aplicação, nomeadamente através da interface disponibilizada ao utilizador 

comum. Este tipo de teste é realizado por testers [3]. 
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2.2 Cloud Computing 

Cloud Computing é um modelo que permite acesso em todo o lado e a qualquer momento 

(ubíquo), através da rede, a um conjunto de recursos de computação tais como servidores, 

armazenamento, aplicações e serviços, que podem ser geridos com o mínimo de esforço. 

O modelo cloud é composto por cinco características, três modelos de serviços e quatro 

modelos de implementação [6]. 

 

Características: 

On-demand self-service permite ao utilizador, caso surja a necessidade de aumentar ou 

diminuir recursos que está a utilizar, o possa fazer de um modo simples sem que seja 

necessário a interação humana da parte dos fornecedores do serviço [6]. 

Broad network access é a capacidade do utilizador poder aceder aos serviços, a qualquer 

altura e de qualquer lugar desde que tenha acesso à Internet, através de um simples 

browser [6].  

Resource pooling é a partilha de recursos feitas pelo fornecedor do serviço. O datacenter 

do fornecedor vai ser utilizado por diversos utilizadores, contudo cada utilizador tem o 

seu espaço reservado, garantindo assim o máximo de privacidade e segurança [6]. 

Rapid elasticity é a capacidade de o utilizador poder aumentar ou diminuir os serviços 

instantaneamente conforme as suas necessidades [6]. 

Measure service é a capacidade da cloud monitorizar os gastos dos utilizadores, 

permitindo que cada utilizador só pague o que utiliza [6].  

 

Modelos de serviços:  

Infrastructure as a Service (IaasS) é o hardware disponibilizado pelo fornecedor do 

serviço [6].   

Software as a Service (SaaS) é o software que o utilizador não necessita de instalar no 

seu computador, basta que tenha ligação à Internet e aceder a partir de um browser [6].  
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Plataform as a Service (PaaS) fornece a utilização de um ambiente de desenvolvimento 

para programadores, sendo uma forma de disponibilizar plataformas de desenvolvimento 

e aplicações através da Internet [6]. 

 

Modelos de implementação:  

Cloud Pública é uma infraestrutura que está a aberta ao público em geral. Pode ser 

aplicada para ambiente académico, empresarial e organizações governamentais [6].  

Cloud Privada é uma infraestrutura privada e isolada. O utilizador tem a capacidade de 

definir quem tem acesso, garantindo o seu controlo e segurança [6].  

Cloud Híbrida permite ter a combinação de duas ou mais infraestruturas de cloud 

(privada, pública, comunidade) [6]. 

Community Cloud é usada por empresas que pretendem partilhar informações com os 

utilizadores [6].  

 

2.3 Salesforce  

Salesforce é uma empresa norte americana direcionada para o cloud computing que, em 

1999 desenvolveu a plataforma Salesforce. Esta plataforma é uma solução de Customer 

Relationship Management (CRM), implementada na cloud [7]. CRM é uma abordagem 

estratégica direcionada ao planeamento e à gestão da interação com o cliente, colocando-

o no centro do processo de negócio. 

O seu objetivo principal é organizar e gerir toda a informação, atividades e compromissos 

relacionados com o cliente, possibilitando a partilha pelos diversos departamentos de uma 

empresa de forma a que sejam detetadas novas oportunidades de negócio.  

Os seus principais produtos são o Salesforce.com e o Force.com, disponibilizando os 

serviços Software as a Service e Plataform as a Service respetivamente. O Salesforce.com 

possui diversas aplicações padrão que têm como objetivo satisfazer diversas necessidades 

das empresas. Quando estas aplicações padrão não conseguem responder a todas as 

necessidades surge o Force.com, que permite a personalização e criação de aplicações.  
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2.3.1 Tipos de Cloud da Salesforce  

A plataforma Salesforce encontra-se dividida em diversas cloud, onde cada uma delas 

oferece um diferente tipo de serviço, com recurso a diversas ferramentas. 

De seguida é feita uma pequena apresentação das diferentes cloud existentes. 

 

Sales Cloud 

É a ferramenta de apoio às vendas com recursos ao CRM, que permite fechar novos 

negócios, angariar novos clientes, acompanhando todas as informações do cliente em 

qualquer parte do mundo e com qualquer dispositivo.  

Como a informação se encontra depositada num só lugar, acelera a produtividade dos 

negócios e torna mais fácil priorizar e tomar decisões rápidas com base nas informações 

obtidas. A plataforma permite automatizar processos complexos, integrar e apoiar a 

gestão de vendas, marketing e atendimento ao cliente [8]. 

 

Service Cloud  

É uma solução direcionada ao atendimento personalizado ao cliente. Com esta solução é 

possível dar suporte aos clientes 24 horas por dia em qualquer lugar, podendo utilizar 

diferentes canais de comunicação (telefone, email, redes sociais, chats, páginas de 

comunidade). Esta solução tem também disponível ferramentas que possibilitam 

antecipar as necessidades dos clientes e fornecer um atendimento com mais facilidade, 

proporcionando assim um suporte mais rápido e inteligente [9]. 

 

Marketing Cloud 

Com este serviço é possível unir a estratégia de marketing às vendas e ao atendimento. 

Esta plataforma disponibiliza ferramentas que permitem estabelecer um contacto 

relevante e personalizado em todas as fases de relacionamento do cliente.  O marketing 

cloud inclui soluções onde é possível gerir todo o processo de marketing direcionado ao 



13 

 

cliente, desde gerir qualquer tipo de campanha publicitária, gestão de anúncios, redes 

sociais, personalização de páginas web, criar e gerir conteúdos e análise de dados  

permitindo assim ampliar a estratégia de marketing digital [10].  

 

Community Cloud  

Com o community cloud é possível às organizações criar comunidades conforme a sua 

necessidade, onde permite uma ampla colaboração entre funcionários, clientes, parceiros, 

entre outros. Os utilizadores podem ligar-se diretamente uns aos outros, a conteúdos, 

dados e processos de negócios importantes e obter informação sobre produtos, fornecendo 

uma melhor e mais rápida comunicação entre a comunidade, e assim aumentar a 

produtividade [11]. 

 

Analytics Cloud 

Esta cloud facilita o processo de tratamento de dados independentemente da sua origem, 

e de uma forma rápida. Este sistema tem ferramentas que permitem a apresentação dos 

dados de forma simples, onde é possível a exploração dos dados de forma intuitiva e 

instantânea, e está projetada para que possa ser utilizada a partir de qualquer dispositivo. 

Sendo esta cloud integrada no Salesforce partilha da sua rapidez e da sua escalabilidade 

[12]. 

 

App cloud 

A app cloud está equipada com ferramentas que ajudam na criação de aplicações. Estas 

ferramentas permitem criar, gerir e executar aplicações web e móveis. Estas aplicações 

ajudam a aumentar a colaboração, a comunicação e a produtividade que permitem 

oferecer aos clientes uma experiência mais satisfatória e envolvente [13]. 

 

IoT cloud 

Esta plataforma está projetada para guardar e processar os dados provenientes da Internet 

of Things (IoT). O termo “Internet of things”, segundo a Internet Society é “um cenário 
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onde a conectividade e a capacidade computacional está estendida a objetos, sensores e 

itens do dia a dia que não são considerados computadores que permitem estes dispositivos 

gerar, trocar e consumir dados com mínima intervenção humana” [14].  Este sistema foi 

idealizado para receber grandes volumes de dados gerados por dispositivos, sensores, 

websites, aplicações, clientes e parceiros e iniciar ações com resposta em tempo real.  Esta 

cloud permite fornecer ao utilizador uma perspetiva mais abrangente e interligada aos 

clientes em todos os dispositivos e em tempo real [15]. 

 

2.3.2 Vantagens e inconvenientes da utilização da Salesforce  

A grande vantagem da Salesforce é ser uma plataforma desenvolvida na cloud, 

partilhando deste modo as suas caraterísticas.  Como um SaaS permite ser acedida em 

qualquer parte do mundo, em tempo real por diversas plataformas e por várias pessoas ao 

mesmo tempo sendo apenas necessário o acesso à internet. É uma plataforma que não 

necessita de instalação de nenhum software, nem a aquisição de nenhum hardware 

específico, o que permite um elevado grau de escalabilidade. 

Outra das vantagens é ser uma plataforma empresarial, altamente segura que ajuda as 

empresas a conduzir todos os departamentos com aplicações personalizadas e que podem 

ser facilmente adaptadas de acordo com as necessidades. Sendo um serviço PaaS permite 

ao cliente desenvolver as suas próprias aplicações sobre a plataforma da Salesforce, que 

pode ainda personalizar as funcionalidades já existentes no CRM. 

Sendo uma ferramenta tão poderosa e em constante evolução, torna-se difícil encontrar 

inconvenientes na utilização da Salesforce, sendo o elevado custo, implícito e explícito, 

a caraterística mais consensual no que toca às desvantagens.  O fato de permitir  soluções 

customizadas também pode ser considerado uma desvantagem uma vez que, para realizar 

estas personalizações é exigido algum nível de conhecimento da plataforma e dos seus 

conceitos. 
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3 Metodologia Ágil  

 

No decorrer deste estágio foi usada uma metodologia ágil. Esta metodologia atribui aos 

intervenientes (colaboradores e clientes) um papel fundamental no desenvolvimento do 

projeto, sendo para isso necessário que exista nas equipas uma boa comunicação, 

motivação e cada indivíduo tenha presente o conceito de qualidade. O objetivo principal 

desta metodologia é “a redução dos ciclos de entrega, maior adaptabilidade e flexibilidade 

a alterações ou ao aparecimento de novos requisitos dos stakeholdres, assim como o 

cumprimento dos prazos de entrega”[16]. 

De entre os vários modelos ágeis de processo existentes, no decorrer do estágio foram 

utilizados dois. Na primeira fase do estágio, no projeto Expanscience, foi utilizado o 

modelo Scrum e na segunda fase, aquando o desenvolvimento da aplicação GTS, foi 

utilizado o modelo Extreme Programming (XP).  

O modelo Scrum é adequado para projetos com prazos de conclusão reduzidos e com 

requisitos que mudam com alguma frequência sendo, por isso, um processo de 

desenvolvimento iterativo e incremental [17]. Conforme ilustra a Figura 2, este modelo 

baseia-se num conjunto de processos executados até à conclusão do projeto, são eles [17]: 

• Product Backlog - consiste numa uma lista priorizada de requisitos a serem 

implementados no projeto, definidos pelo Product Owner; 

• Sprint Backlog – é uma lista derivada do Product Backlog que contém os itens a 

serem desenvolvidos na próxima iteração; 

• Sprints – consistem na realização de diversas tarefas a executar para completar 

um requisito definido no Sprint Backlog; 

• Daily Scrum - é uma breve reunião diária, normalmente com duração de 15 

minutos, onde são obtidas respostas a perguntas como: o que foi feito desde a 

última reunião, quais os obstáculos com que se depararam, ou o que irá ser 

realizado até à próxima reunião; 

• Sprint Review / Retrospective - no final de cada sprint a equipa reúne analisando 

se as tarefas definidas foram cumpridas. É entregue uma demo ao cliente, para 

que este possa testar e avaliar as novas funcionalidades. É ainda revisto o que 
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funcionou bem, o que pode ser melhorado e quais as próximas tarefas a 

concretizar.  

 

 

Figura 2 - Modelo Scrum [18] 

 

Durante o meu envolvimento no projeto Expanscience foram realizadas reuniões diárias 

(Daily Scrum) com o gestor de projeto, onde era analisada a evolução do sprint em que 

estava inserida. Os sprints que levaram mais tempo a ser completados, devido ao seu grau 

de importância, foram a criação dos casos de teste, e a execução de testes.  Na conclusão 

de cada sprint existia uma reunião onde era apresentado e avaliado o trabalho 

concretizado e quais as próximas tarefas a executar.  

Por sua vez, o modelo Extreme Programming (XP), utilizado no desenvolvimento da 

aplicação GTS – Gestão de Testes de Software em Salesforce, consiste num processo 

composto por quatro atividades que se repetem até que o projeto seja concluído [16]. Esta 

metodologia pretende obter uma maior interação entre as partes e, testar constantemente 

a aplicação por forma a que esta cumpra todos os requisitos definidos. A cada iteração 

serão adicionadas novas funções à aplicação, de forma progressiva, sendo que cada 

iteração poderá estar sujeita a alterações. As quatro fases iterativas são [16]: 

• Planeamento, onde foram descritas as características, funcionalidades e tarefas a 

realizar durante o projeto GTS;  

•  Projeto, análise e levantamento de requisitos; 
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• Programação, onde foi desenvolvido o código da aplicação e implementados os 

requisitos do sistema; 

• Testes, que foram realizados ao longo das várias iterações, por forma a garantir o 

sucesso do projeto. 

As primeiras iterações no âmbito da aplicação GTS foram concretizadas ainda em 

ambiente de estágio, onde mediante os requisitos que me foram solicitados planei, projetei 

e programei a aplicação que foi concluída após o tempo de estágio. 

Mensalmente, reuni de um modo mais formal com o CEO (Chief Executive Officer) e 

com o CTO (Chief Technology Officer) da Dom Digital, onde apresentei o 

desenvolvimento  de ambos os projetos (Expanscience e GTS) e, onde deliberamos os 

passos futuros. 
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4 Testes do Projeto Expanscience  

 

Neste capítulo é aprofundado o trabalho de testes de software, no âmbito do projeto da 

empresa Expanscience, que consiste no desenvolvimento dos casos de teste e, na sua 

execução. 

A Expanscience é um laboratório farmacêutico e dermocosmético independente, francês, 

que desenvolve, fabrica e distribui produtos inovadores na assistência à artrose e à saúde 

da pele [19].  

O projeto contratualizado com a Dom Digital, consiste no desenvolvimento de uma 

aplicação cujo nome coincide com o da empresa – Expanscience. Esta aplicação tem 

como objetivo criar uma solução digital para otimizar diversas tarefas, nomeadamente, 

na área das vendas como, processar encomendas e dar seguimento ao processo enquanto 

visita um cliente; agendar visitas e, facilitar o processo de prospeção de mercado; aceder 

a stocks de produtos e promoções; definir descontos a clientes.  

 

4.1 Desenvolvimento dos Casos de Testes 

Relativamente ao projeto Expanscience, a primeira tarefa atribuída foi definir os casos de 

teste.  Os casos de teste têm em conta as exigências, os requisitos e as necessidades que 

devem ser testadas, respondendo à questão ‘O que irá ser testado?’. Cada caso de teste 

consiste numa série de passos, com um conjunto de valores de entrada, pré-condições de 

execução, resultados esperados e condições de pós-execução. 

Para iniciar o processo, foi necessário realizar uma pesquisa para definir o modelo a 

aplicar aos casos de testes. Com esta pesquisa chegou-se à conclusão, juntamente com o 

gestor de projeto, que o modelo a ser utilizado para o desenvolvimento dos casos de testes, 

seria um modelo com base na norma IEEE 829.  

A norma IEEE 829 tem como objetivo estabelecer uma estrutura comum para os 

processos, atividades e tarefas de testes de um produto de software. Esta norma descreve 

oito documentos que são utilizados no planeamento, especificação e resultados dos testes. 
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Um dos oito documentos presentes nesta norma é o plano de testes, no qual os casos de 

testes são elaborados [20]. 

Juntamente com o responsável do projeto, foram definidos os seguintes atributos para os 

casos de teste:  

• ID - Número identificador do caso de teste; 

• RequisitoID - Número identificador do requisito funcional associado ao caso de 

teste; 

• Perfil (Profile) - É o perfil do utilizador na aplicação no qual deverá ser realizado 

teste; 

• Módulo - Módulo / Menu da aplicação a ser testada; 

• Descrição do teste - Uma descrição geral do teste, onde são explicados os 

objetivos do teste de uma forma clara; 

• Passos do teste - Descrição dos passos a ser realizados para a execução do teste; 

• Resultado esperado - Resultado esperado com a realização do teste. 

De seguida foram desenvolvidos os casos de teste tendo como base a informação retirada 

dos requisitos funcionais do projeto, fornecidos pela Dom Digital, de caráter confidencial. 

Na tabela 1 podemos observar um exemplo de um requisito funcional deste projeto, que 

depois de analisado, justifica a criação dos casos de testes.  

Nesta tabela podemos retirar a seguinte informação: o número identificador do requisito 

funcional (Nº); o perfil (Profile) do utilizador que deverá ter acesso à funcionalidade 

descrita neste requisito; descrição (Description) a descrição do requisito funcional, onde 

é detalhado o requisito, ou seja, a funcionalidade que é suposto o software cumprir; e 

finalmente o sprint que o atribui uma ordem numerada priorizando o desenvolvimento 

dos requisitos. 

 

Nº Profile Thematic Description Sprint  
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19 
All 

users 
Customer 

Display the timeline of the client: present all the 

interactions with the customer and Expanscience. 

Also save the number and date of the last visit of the 

Seller, and the Merchandiser, Last Call / Email for 

Customer Service, number of visits per year. The 

Cluster, the Turnover, contacts. We must also have 

some fields to know about the agreement that was 

signed last year, which can sign this year or what you 

signed this year. About 50 fields (the type of fields to 

be defined during the workshops) 

3 

Tabela 1- Exemplo de um Requisito funcional 

 

Da análise a um requisito funcional pode surgir mais que um caso de teste. Na situação 

exposta na tabela 1, depois de analisar a descrição, concluí que poderia obter quatro casos 

de teste. Com o decorrer da criação destes casos, apresentados na tabela 2, fui 

completando os outros atributos com a restante informação disponibilizada no requisito. 

 

Id 
Requisito 

ID 
Profile Módulo 

Descricao do 

teste 

Passos do 

teste 
Resultado esperado 

174 19 
Todos os 

Utilizadores 
Clientes 

Guardar na 

ficha de cliente 

o número e a 

data da última 

visita feita ao 

cliente por 

parte do 

Vendedor e do 

Merchandiser 

1) Abrir uma 

ficha de um 

cliente (que já 

tenha sido 

visitado)        

2) Ver o 

separador 

'Visitas' 

O separador 'Visitas' 

deverá apresentar 

informação acerca do 

número e a data da 

última visita feita ao 

cliente por parte do 

vendedor e do 

merchandiser 

175 19 
Todos os 

Utilizadores 
Clientes 

Guardar a 

última 

chamada/email 

feito para o 

apoio ao cliente 

1) Abrir a 

ficha de um 

cliente, que já 

tenho efetuado 

uma chamada/ 

email para o 

serviço de 

apoio ao 

cliente 

Deve apresentar a 

última chamada 

/email feita para o 

apoio ao cliente 
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176 19 
Todos os 

Utilizadores 
Clientes 

Guardar o 

número de 

visitas feitas a 

um cliente 

durante o ano 

1) Abrir a 

ficha uma 

ficha de um 

cliente (que já 

tenha sido 

visitado)       

2) Ver o 

separador 

'Visitas' 

Apresentar o campo 

‘Numero de visitas’ 

preenchido com o 

número de visitas 

realizadas no ano 

177 19 
Todos os 

Utilizadores 
Clientes 

Mostrar o 

acordo que foi 

assinado no 

ano passado; o 

que pode 

assinar no ano 

corrente e, no 

caso de já ter 

assinado 

mostrar qual 

foi 

1) Aceder à 

ficha do 

cliente 

Apresentar campos 

onde é possível 

visualizar os acordos 

assinados ou os que 

pode assinar 

Tabela 2 - Os quatro casos de teste derivados do requisito da tabela 1 

 

Derivados da análise a 138 requisitos funcionais, elaborei um total de 206 casos de teste, 

que seguem seccionados por perfil na tabela 3. Os casos de teste desenvolvidos podem 

ser consultados na sua totalidade e pormenor no anexo A.1. 

 

Profile 
Nº Requisitos 

funcionais 

Nº Casos de 

teste 

Vendedor 44 100 

Merchandiser 16 20 

Apoio ao cliente 11 8 

Diretor comercial e 

assistente 
21 28 

Diretor comercial e 

vendedor 
16 19 

Integração 10 11 

Utilizadores 10 5 

Todos os utilizadores 6 15 

Total 134 206 

Tabela 3 - Números de requisitos funcionais e casos de testes por cada profile 
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4.2 Execução de Testes 

Após efetuados os casos de testes deu-se início à execução dos testes. Os testes realizados 

foram testes a nível de aceitação e sistema e do tipo funcionais, confirmação/regressão. 

Em todos estes testes, a técnica de conceção utilizada foi a Black Box, referida no ponto 

2.1.5. Foi esta a técnica mais indicada, pois na execução destes testes não foi necessário 

o acesso a qualquer informação sobre a estrutura interna do componente a ser testado.  

Todos os testes foram executados, de forma manual, através da interface externa da 

aplicação, acedida através de um ambiente de testes designado de Sandbox, no qual se 

pode testar sem que o ambiente de produção seja afetado. 

Após a realização dos testes é comparado o resultado obtido com o resultado esperado, 

definido previamente no caso de teste correspondente. Quando o resultado não é o 

planeado o passo a seguinte é reportar o bug. 

Os bugs são reportados através de um documento partilhado no Google Docs, que contém 

os seguintes dados, definidos pelo responsável do projeto: 

• Bug Nº - Número identificador; 

• Data - Data em que o bug foi reportado; 

• Perfil (Profile) - O perfil do utilizador na aplicação no qual o teste foi executado; 

• Menu - Menu em que o bug foi detetado; 

• Assunto - Assunto de que se trata o teste; 

• Prioridade - A prioridade na resolução do teste; 

• Descrição - Descrição do sucedido que deu origem ao bug; 

• Observações - Observações do teste, por exemplo, em que dispositivo o teste foi 

realizado; 

• Evidências - Onde são apresentadas as provas da existência do bug, para que este 

seja melhor identificado aquando da sua correção.   

Todos os bugs que reportei no âmbito da aplicação Expanscience encontram-se no anexo 

A.2.  Na Figura 3 é apresentado o exemplo de um bug reportado, no seguimento do caso 

de teste com o Id nº 176, exposto na tabela 2.  
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Figura 3 - Exemplo de um bug reportado 

 

Depois da correção dos bugs por parte dos programadores, é necessário executar os testes 

de regressão, onde se confirma se os bugs foram realmente corrigidos e se não houve o 

surgimento de novos como resultado das alterações efetuadas.  

Cada teste de regressão que não corresponde ao resultado esperado, é novamente 

reportado ao programador que solicita um novo teste após a sua correção, dando assim 

inicio a um novo ciclo de testes. Conforme ilustra a figura 4. 
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Figura 4 - Fluxograma do ciclo de execução de testes 

 

É importante mencionar que quando os bugs se mantinham não eram reportados, sendo 

imediatamente comunicados ao programador que ainda se encontram ativos. Desta forma 

não é possível mencionar com exatidão o número de testes realizados, nem a sua 

classificação. Contudo, através dos 132 bugs reportados pode-se concluir que o número 

de testes executados é muito superior. 

Este modo essencialmente manual de reportar os bugs torna difícil enumerar com 

exatidão os testes executados e bugs reportados, assim como organizar os casos de teste 

já testados, os bugs corrigidos e, os testes que teriam de ser novamente testados.  

Com a necessidade de otimizar esta organização, surgiu a ideia de criar uma aplicação 

específica para gerir os testes, a GTS - Gestão de Testes de Software. O processo de 

desenvolvimento desta aplicação é descrito no próximo capítulo. 
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5 GTS – Gestão de Testes de Software em Salesforce 

 

Neste capítulo é apresentado o desenvolvimento da aplicação GTS – Gestão de Testes de 

Software, desde o seu planeamento até à sua implementação. 

5.1 Planeamento  

5.1.1 Funcionalidades / objetivos 

A aplicação GTS tem como principal objetivo otimizar a organização da informação 

gerada pelos testes de software.  Para que essa otimização seja possível é necessário que 

a aplicação cumpra determinadas funcionalidades.   

Neste contexto, a aplicação GTS deve disponibilizar dados acerca de um determinado 

projeto desde os dados do cliente, especificações do projeto, requisitos funcionais, casos 

de testes e o resultado dos testes realizados. Na tabela 4 são apresentados os atores e quais 

as funcionalidades que estes devem realizar dentro da aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Funcionalidades de cada ator na aplicação GTS 

 

Ator Funções no projeto 

Administrador 

Criar utilizadores                                                   
Introduzir informação dos clientes                     
Introduzir informação dos contatos dos clientes          
Gerir projetos 
Gerir todas as funcionalidades dos restantes atores  

Gestor de projeto  
Gerir projetos                                                                         
Gerir os requisitos de um projeto                                    
Decidir quem deve analisar e resolver um teste (bug) 

Tester 
Gerir casos de teste                                                         
Executar testes                                                                  
Definir se os testes estão válidos ou se falham (bugs) 

Programador 
Corrigir os testes (bugs)                                                    
Enviar os testes (bugs) para nova validação 
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Para um melhor entendimento da interação entre os quatro tipos de atores existentes na 

aplicação, é apresentada na figura 5 a hierarquia dos atores na aplicação. 

 

 

Figura 5 - Hierarquia dos atores na aplicação GTS 

 

 

5.1.2 Diagrama de Contexto  

O diagrama de contexto, também denominado de diagrama de fluxo de dados nível 0, 

representa todo o sistema da aplicação como um único processo. Este diagrama permite 

demonstrar de uma forma geral e contextual como funciona o sistema, através de fluxos 

de dados que demonstram as ligações entre o sistema e as entidades externas. 

Através das funcionalidades apresentadas na tabela 4, foi possível desenvolver o 

diagrama de contexto ilustrado na figura 6. Neste diagrama podemos facilmente perceber 

a relação entre a aplicação e os diversos atores. Por exemplo, é funcionalidade na 

aplicação que o gestor de projeto possa gerir os projetos pelos quais é responsável. É para 

isso necessário que seja notificado de quais os projetos que é responsável. 
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Figura 6 - Diagrama de Contexto da aplicação GTS 

 

5.1.3 Diagrama de Casos de Uso 

O diagrama de casos de uso descreve um cenário que mostra as funcionalidades do 

sistema do ponto de vista do utilizador. Apresenta os requisitos de modo a  assegurar que 

o utilizador final, os programadores e os restantes intervenientes percebem o 

funcionamento do sistema. O seu objetivo é mostrar o que o sistema deve fazer e não 

como o vai fazer [21]. 

Na figura 7 é apresentado o diagrama de casos de uso correspondente à aplicação GTS.  

O ator administrador herda os casos de uso dos restantes atores, gestor de projetos, tester, 

programador, ou seja, para além dos casos de uso que se encontram assinalados a azul, o 

administrador pode executar todos os outros casos de uso do sistema. 
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Figura 7 - Diagrama de Casos de Uso da aplicação GTS 

 

5.1.4 Diagrama de Atividades 

Este diagrama é essencialmente um gráfico de fluxos de trabalho,  que existe para detalhar 

de uma organizada, as operações que constituem a aplicação [21]. 

No diagrama da figura 8 é percetível o fluxo de atividades desde a criação de um novo 

cliente, até a execução dos testes relacionados com o projeto do cliente.  
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Figura 8 - Diagrama de atividades da aplicação GTS 

 

5.1.5 Diagrama de Fluxo 

O diagrama de fluxos de uma operação permite entender o fluxo de informações de um 

determinado processo.  Para pessoas externas ao projeto é uma forma de alcançar o 

conhecimento de como a informação irá passar de um lado para o outro. Para quem 

desenvolve o projeto possibilita a perceção correta de como será a criação desse mesmo 

processo. No âmbito da aplicação GTS foi desenvolvido um fluxograma de dados para 
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compreender o processo de alteração do estado do teste (OK/ NOK/ Em Análise/ Testar). 

Este diagrama encontra-se ilustrado na figura 9. 

 

 

Figura 9  - Diagrama de fluxo de alteração de estados dos testes 

 

5.1.6 Modelo Entidade Relacionamento (ER) 

O modelo ER é um modelo de dados muito importante no que diz respeito à construção 

das bases de dados. Nele encontram-se descritos dois componentes essenciais, as 

entidades, que são os objetos do projeto e as relações entre si. Por sua vez, estes objetos 

contêm atributos, que são as caraterísticas do objeto. 

Para desenvolver este modelo o primeiro passo foi a identificação dos objetos. A 

Salesforce disponibiliza objetos standard por isso foi necessário identificar quais deles 

iam ser utilizados e, os novos objetos tinham de ser criados. Os objetos standard 

utilizados foram: accounts, que cumprem o papel dos clientes; contacts, contactos dos 

clientes e, users que são os utilizadores da aplicação . Os objetos que houve necessidade 

de criar foram: projetos, requisitos funcionais, casos de teste e testes.  
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O  modelo ER desenhado para desenvolver a aplicação, encontra-se na figura 10.  

Podemos também definir através dos atributos do projeto, gestor de projetos, gestor 

cliente e responsável testes, que o objeto projeto irá ter uma relação de com o objeto user, 

onde podemos concluir que um user pode estar associado a vários projetos, ou um user  

pode ter função de Gestor de cliente num projeto e Gestor de projeto num outro projeto, 

e um projeto só tem um utilizador para cada tipo de função. 
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Figura 10 - Modelo ER da aplicação GTS
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5.1.7 Dicionário de Dados 

Nesta secção pretende-se descrever os atributos de cada objeto existentes no modelo ER 

anteriormente apresentado, mostrando o significado de cada atributo tendo em conta o 

tipo de dados, a descrição e as suas premissas. O dicionário de dados encontra-se no anexo 

B.1. 

 

5.2 Implementação 

A aplicação Salesforce incorpora diversos parâmetros geralmente utilizados, tais como 

page layouts, regras de validação, alertas de email, process builders e triggers. Neste 

ponto são abordados os parâmetros necessários para a realização da aplicação GTS, 

relacionando os vários objetos com os respetivos parâmetros. 

São ainda apresentados os vários objetos com as suas funcionalidades e  como estas foram 

desenvolvidas utilizando os diferentes parâmetros existentes. 

Para complementar a informação acerca dos objetos, apresentam-se no Anexo B.2 as 

permissões de cada utilizador perante cada objeto.  

 

5.2.1 Account / Contact 

Apesar do objeto account ser um objeto standard da Salesforce e, por esse motivo, não 

ter sido necessário adicionar novos atributos, chamados de campos, foi necessário definir 

o layout a apresentar aos utilizadores da aplicação.  Para isso foi utilizado o page layout 

que permite controlar quais os campos visíveis, os disponíveis só para leitura e os de 

preenchimento obrigatório, assim como controlar a disposição e organização de botões, 

dos campos e das listas relacionadas a outros objetos.  Sempre que existe a necessidade 

de apresentar diferentes layouts de um objeto a diferentes utilizadores tem de ser criado 

um novo page layout [22]. 

Existe ainda o lightning record page, que assim como no page layout, permite adicionar 

itens personalizados a uma página. No entanto, em vez de serem campos, esses itens são 
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componentes de lightning, ou seja, são elementos configuráveis e reutilizáveis que podem 

ser arrastados e colocados nas diferentes regiões do lightning record page [23]. Ao criar 

uma lightning record page são disponibilizados componentes lightning standard, 

desenvolvidos pela Salesforce, é ainda  possível criar novos componentes personalizados 

à medida das necessidades.  

Na aplicação GTS foram utilizados componentes lightning  standard. São exemplo disso: 

os componentes de related list que permitem incluir todas as listas de registos de outros 

objetos que se encontram relacionadas; os componentes record detail, que exibem os 

campos da page layout;  componentes hightlights page, que expõem os campos chave do 

registo e ações rápidas, que são definidas na page layout. [24] 

Quer o page layout, quer o lightning record page são utilizados em todos os objetos desta 

aplicação.  

Com as configurações do objeto account , a aplicação apresenta o ecrã que pode ser visto 

na figura 11. 
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Figura 11 -  Ecrâ da aplicação no objeto Account 

 

Para a funcionalidade de introduzir a imagem num registo de account  foi utilizada uma 

aplicação – Picture Uploader , instalada a partir da app exchange.  A app exchange é uma 

interface de partilha que permite utilizar e partilhar aplicações para utilização na 

plataforma Salesforce.  

Tanto o objeto account como o contact foram desenvolvidos com as mesmas 

caraterísticas, desta forma a descrição supra mencionada aplica-se de igual forma ao 

objeto contact. 
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5.2.2 Projeto 

O projeto, não sendo um objeto standard do Salesforce, teve de ser criado, assim como 

todos os seus campos.  Para o desenvolvimento deste objeto foi necessário configurar 

uma page layout  e uma lightning record page, validation rules, criar um campo do tipo 

fórmula, criar process builders e email alerts. O layout ecrã final deste objeto pode ser 

visualizado na figura 12. 

 

 

Figura 12 -  Ecrã da aplicação GTS do objeto projetos 

 

As regras de validação (validation rules), verificam se os dados inseridos por um 

utilizador num registo estão de acordo com os padrões pré-definidos, para que seja 

possível ao utilizador guardar o registo. Uma regra de validação pode conter uma fórmula 

ou expressão que avalia os dados em um ou mais campos e retorna o valor verdadeiro ou 
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falso. Estas regras contêm uma mensagem de erro que é exibida ao utilizador quando os 

dados inseridos não correspondem à regra. [25]  

No projeto só é permitido alterar o campo “estado” para “concluído” se no campo “teste 

- nok” o valor for  igual a zero, ou seja, só é permitido concluir um projeto quando todos 

os testes apresentarem um resultado positivo. Para isso foi aplicada uma regra de 

validação no campo “estado”, com o nome de “Estado _do _projecto _concluido” com a 

seguinte fórmula e mensagem de erro respetivamente: 

“AND( ISPICKVAL(  Estado__c, "Concluído"), Teste_NOK__c  >= 

1 )” 

“Não é permitido concluir o projecto enquanto houver Testes 

com estado 'NOK'”. 

 

O campo “Rating” é um campo do tipo fórmula, que permite avaliar através de um 

esquema de cores o desenrolar dos estados dos testes. É apresentada a cor verde quando 

o número de testes totais é igual ao número de testes que se encontram com o estado “ok”. 

A cor amarela surge quando metade dos testes totais se encontram com o estado “ok” e, 

a cor vermelha para quando o número de testes com estado “nok” for superior ao número 

de testes com estado “ok”. Para isso, o campo contém a seguinte formula:  

“IF((N_de_Testes__c/2) > Teste_Ok__c 

,IMAGE("/img/samples/color_red.gif", "Red"), 

IF((N_de_Testes__c/2) <= Teste_Ok__c  && N_de_Testes__c <> 

Teste_Ok__c ,IMAGE("/img/samples/color_yellow.gif", 

"yellow"),IF( N_de_Testes__c == Teste_Ok__c  

,IMAGE("/img/samples/color_green.gif", "green"),"")))” 

 

No layout deste objeto encontra-se o separador “Responsáveis”, onde são apresentados 

os responsáveis do projeto (gestor de projeto, gestor de clientes e responsável de teste). 

Depois de um utilizador ser definido como um dos responsáveis, o utilizador escolhido  

irá receber um alerta a informar. Para tornar este processo mais rápido e eficaz surgem os 

process builders, que ajudam a automatizar muitos dos processos padrão,  como enviar 

alertas  e atualizar registos. Têm ainda a vantagem de fornecer uma representação gráfica 
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dos processos criados. Esta ferramenta suporta três tipos de automação de processos [26], 

são eles:  

• Quando um registro é criado ou atualizado; 

• Quando um evento da plataforma ocorre; 

• Quando é invocado por outro elemento. 

Estes processos consistem em: 

• Critérios que determinam quando executar um grupo de ações; 

• Grupos de ação, que consistem em ações imediatas ou agendadas; 

• Processos de alteração de registo que dão suporte a ações agendadas.  

Neste objeto foram criados quatro process builders. Três deles servem para automatizar 

o processo de envio de emails para os responsáveis do projeto. O último automatiza o 

processo de enviar um alerta para o gestor de cliente, para o gestor do projeto quando o 

estado deste é aletrado para “concluído” e preenche o campo “data final” com a data da 

conclusão do projeto. Este processo tem o nome de “Estado concluído – Projeto” 

Na figura 13 encontra-se o diagrama de fluxos do processo acima mencionado  
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Figura 13 - Diagrama de fluxos do processo “Estado concluído – Projeto” 

 

No ponto 1, da figura 13, é escolhido o objeto, onde o process builder será aplicado, e 

determina-se quando deve começar o processo, se quando um registo é criado, ou quando 

é criado e alterado. No caso do processo “Estado concluído – Projeto” é escolhido o objeto 

projeto e, é escolhida a opção do processo começar quando um registo é criado ou editado. 

No ponto 2 é definido o critério que determina quando executar um grupo de ações, que 

no caso do “Estado concluído – Projeto” é quando o campo “estado” do projeto tem o 

valor de “concluído”.  Se este estado for concluído passa para o ponto 3, onde são 

definidas as ações a tomar. 

 No process builder em análise, as ações passam por enviar um alerta da alteração de 

estado para o gestor de cliente e, outro para o gestor do projeto, e ainda  preencher o 
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campo “data final” com a data da ocorrência.  Se o critério do ponto 2 não se concretizar, 

e por isso é falso, automaticamente avança para o ponto 4 que tem como critério estado 

do projeto diferente do concluído. Seguindo para o ponto 5 onde a ação a realizar será 

limpar o campo da “data final”. 

Nas situações onde a ação a tomar é enviar um email, é utilizada a ferramenta email alert. 

Esta ferramenta permite gerar e enviar emails personalizados automaticamente. Estes 

alertas utilizam modelos do tipo texto ou HTML, desenhados pelo programador. Na 

figura 14 é apresentado um modelo de tipo HTML. 

 

 

Figura 14 - Exemplo de um modelo de email alert 

 

5.2.3 Requisitos Funcionais 

Para poder cumprir as funcionalidades exigidas, este objeto, para além da utilização de 

page layout e lightning record page, que permitem apresentar o layout do objeto ilustrado 

na figura 15, foram utilizados ainda process builder e triggers. 
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Figura 15 – Layout do objeto Requisito Funcional 

 

O process builder desenvolvido para este objeto foi o “novos requisitos”. Este processo 

define que sempre que um novo requisito funcional é criado é enviado um alerta para o 

utilizador, que está definido responsável de testes do projeto, avisar o requisito foi criado 

e pode assim proceder ao desenvolvimento dos casos de teste. 

Apesar dos process builders serem uma ferramenta bastante poderosa, não permitem a 

criação de tudo o que é necessário. Deste modo o Salesforce permite a criação de triggers 

que podem ser configurados, através da linguagem Apex2, para realizarem ações 

personalizadas como inserções, atualizações ou exclusões [27]. 

                                                 

 

 

2 Apex- Linguagem de programação orientada a objetos, utilizada pela plataforma Salesforce.  



44 

 

Neste objeto foi criado um trigger designado por “UpdateNRequisitos”. O objetivo deste 

trigger é contabilizar o número de requisitos funcionais por cada projeto, à medida que 

são criados ou eliminados, e atualizar o campo “Nº de Requisitos” exposto no objeto 

projeto.  O código desenvolvido para este trigger, pode ser visto no anexo B.3  

 

5.2.4 Casos de Teste 

No desenvolvimento do objeto casos de teste foram utilizados o page layout, o lightning 

record page e um trigger. Este objeto, na aplicação final, é apresentado como podemos 

ver na figura  16 . 

 

 

Figura 16 - Ecrâ da aplicação 'Casos de Teste' 

 

O trigger aplicado neste objeto tem o mesmo objetivo do trigger “UpdateNRequisitos”, 

mencionado no ponto anterior. No entanto este trigger, designado de 
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“UpdateNCasoTeste” contabiliza os casos de teste correspondente a um projeto e, atualiza 

o campo “Nº Casos Teste”, pertencendo também este campo ao objeto projetos.  

 

5.2.5 Testes 

O objeto testes utiliza três page layouts, lightning record page, process builders, email 

alerts e, ainda a aplicação – Drag&Drop , instalada a partir da app exchange. 

Devido à necessidade de apresentar diferentes layouts deste objeto aos vários utilizadores 

que a ele têm acesso, foi necessário criar três page layouts. Uma para o utilizador gestor 

de projeto, outra para o programador e por fim uma para o tester. 

Foram utilizados três process builders neste objeto. O primeiro, denominado “Estado 

teste” ocorre quando o campo “Estado” no teste se encontra a “nok”. Assim executa a 

ação de enviar um alerta ao gestor do projeto ao qual o teste pertence, para que este possa 

atribuir a correção do teste a um utilizador à sua escolha.  O segundo process builder 

sucede, se o  “Estado” do teste corresponder a opção “Em analise”, estado este que 

implica que o teste já tenha sido atribuído a um utilizador para a sua correção, a ação a 

ser realizada é a de informar o utilizador ao qual já foi atribuído o teste dessa mesma ação 

e que pode prosseguir para a sua correção. Na figura 17 podemos observar a notificação 

que o utilizador irá receber. 

O terceiro process builder “Estado = Testar” irá ocorrer quando o estado do teste for 

alterado para “Testar”, este estado é atribuído pelo utilizador que realizou a sua correção, 

e vai avisar o utilizador que executou o teste que poderá efetuar novo análise ao teste.   
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Figura 17 - Ecrã da aplicação Aviso para correção de um teste 

 

O triggers  aplicado no objeto teste partilham dos mesmo objetivo dos triggers já 

referidos nos objetos anteriores, requisitos funcionais e casos de teste. Designados de 

“UpdateNTeste”, “UpdateNTesteOK” e “UpdateNTesteNOK”, contabilizam os números 

de testes totais, o número de testes com estado “ok” e o número de testes com estado 

“nok” e, atualizam os campos “Nº de Testes”, “Teste-Ok”, “Teste - Nok”no objeto de 

projetos. 

A aplicação – Drag&Drop, instalada a partir da app Exchange, permite agilizar o processo 

de introdução, visualizar e, fazer o download das evidências introduzidas no teste. Como 

podemos ver na figura 18, é possível introduzir evidências apenas arrastando-as para o 

local, e com simples cliques fazer o seu download. 
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Figura 18 - Separador Adicionar Evidências, do objeto Testes da aplicação GTS 

 

Durante o desenvolvimento da aplicação GTS, foram desenvolvidos todos os testes 

necessário para garantir que  todas as funcionalidades são cumpridas. 
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6 Conclusões 

 

Os motivos que me levaram a optar por um projeto em contexto de estágio foram 

totalmente alcançados, tornando esta experiência extremamente enriquecedora, quer a 

nível profissional quer a nível pessoal. Foi-me possibilitada a aplicação de diversos 

conhecimentos adquiridos no percurso académico e, ainda aprender novas matérias e 

obter novos métodos de trabalho.  No contexto pessoal, desenvolvi competências de 

organização, gestão de tempo, trabalho em equipa, entre outras, que permitiram adquirir 

maior experiência profissional.  

Durante o estágio na Dom Digital estive envolvida em dois projetos, com diferentes 

funcionalidades, mas relacionadas entre si. No primeiro, foi me atribuída a função de 

tester no projeto Expanscience, onde os principais objetivos se relacionaram com a 

elaboração de casos de teste e a execução dos mesmos. A minha participação neste projeto 

permitiu que a aplicação Expanscience fosse apresentada ao cliente com o mínimo de 

falhas possível.  

O segundo projeto, aplicação GTS, consistiu no desenvolvimento de uma aplicação para 

gerir os testes de software,  fundamentada devido às necessidades de controlo e 

organização da informação obtida com os testes, lacuna identificada no projeto anterior . 

A tecnologia base de todo o estágio foi a plataforma Salesforce para tal, foi necessário 

aprender as suas caraterísticas e modos de funcionamento previamente, uma vez que foi 

uma tecnologia nunca antes abordada, e que de outra forma não teria tido a oportunidade 

de explorar. 

Apesar de todos os objetivos terem sido cumpridos, é de acrescentar que ainda há trabalho 

que pode ser desenvolvido na aplicação GTS permitindo a sua expansão, como desenvolver  

funcionalidades para exportação de relatórios ou, enviar automaticamente relatórios personalizados 

para os intervenientes. 

Finalizando,  gostaria de reforçar o meu agradecimento a todos os que fizeram com que tudo 

funcionasse da melhor forma.
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Anexo A – Anexos referentes ao projeto Expanscience  

Anexo A.1 – Casos de teste  

Id ReqID Profille Modulo 
Descricao do 

teste 
Passos do teste 

Resultado 

esperado 

1 48 Vendedor 
Quantidade 

produtos 

Verificar se a 

quantidade nos 

produtos nas 

campanhas 

permite 

introduzir 

quantidades 

negativas. 

1)Aceder ao menu Reposições 

2)Escolher uma campanha 

3)Clicar nos botões (setas) para alterar 

a quantidade dos produtos. 

Não permitir que 

sejam 

introduzidos 

números 

negativos. 

2  Vendedor 

Sair de uma 

campanha 

para o menu 

inicial 

Voltar ao menu 

inicial a partir de 

uma campanha 

1)Aceder ao menu Reposições 

2)Escolher uma campanha 

3)Clicar no botão Menu 

Apresentar o 

menu inicial. 

3  Vendedor Descontos 

Aplicar um 

desconto fixo 

numa campanha 

e um produto 

com nenhum 

desconto 

selecionado. 

1)Aceder à campanha (Ex.Comforsil) 

2)Preencher os seguintes campos no 

desconto: 

 - Quantidade mínima a vender: (Ex: 

1) - Quantidade máxima a vender: 

(Ex: 15)  

 - % de Desconto: (Ex: 20%)  

 - Tipo de Desconto: Desconto Fixo 

3)Aceder ao produto desejado (Ex:CF 

CALCANH ESPORÃO ORIFÍCIO 

M) 

4) Escolher a opção ‘Editar’ e 

verificar se o campo ‘Tipo de 

desconto’ está na opção ‘- Nenhum -’’ 

5)Na aplicação entrar no menu 

‘Reposição’ e escolher a respectiva 

campanha e comprar o produto. 

No menu ‘Ver 

nota de 

encomenda’ 

deverá aparecer o 

produto com 0% 

de desconto. 



56 

 

4  Vendedor Descontos 

Aplicar um 

desconto fixo 

numa campanha 

e no produto 

aplicar o 

desconto do 

acordo. 

1) Aceder à campanha (Ex.Comforsil) 

2) Preencher os seguintes campos no 

desconto:   - Quantidade mínima a 

vender: (Ex: 1)    - Quantidade 

máxima a vender: (Ex: 15)   - % de 

Desconto: (Ex: 20%)   - Tipo de 

Desconto: Desconto Fixo3) Aceder ao 

produto desejado (Ex: CF 

CALCANHE ESPORÃO CALC NEO 

L) 

4)  Escolher a opção ‘Editar’ e 

verificar se o campo ‘Tipo de 

desconto’ está na opção ‘Acordo’’ 

5) Na aplicação entrar no menu 

‘Reposição’ e escolher a respectiva 

campanha e comprar o produto.  

No menu ‘Ver 

nota de 

encomenda’ 

deverá aparecer o 

produto com 

10% de desconto 

(O valor do 

acordo). 

5  Vendedor Descontos 

Aplicar um 

desconto fixo 

numa campanha 

e o produto sem 

desconto.   

1) Aceder à campanha (Ex.Comforsil) 

2) Preencher os seguintes campos no 

desconto:Quantidade mínima a 

vender: (Ex: 1) Quantidade máxima a 

vender: (Ex: 15)% de Desconto: (Ex: 

20%)Tipo de Desconto: Desconto 

Fixo 

3) Aceder ao produto desejado (Ex: 

CF CALCANHE ESPORÃO CALC 

NEO M) 

4)  Escolher a opção ‘Editar’ e 

verificar se o campo ‘Tipo de 

desconto’ está na opção ‘Sem 

desconto’ 

5) Na aplicação entrar no menu 

‘Reposição’ e escolher a respectiva 

campanha e comprar o produto. 

No menu ‘Ver 

nota de 

encomenda’ 

deverá aparecer o 

produto com 0% 

de desconto. 

6  Vendedor Descontos 

Aplicar um 

desconto fixo 

numa campanha 

e o produto com 

oferta de um 

produto grátis. 

1)Aceder à campanha 

(Ex.Comforsil)2)Preencher os 

seguintes campos no desconto:                 

- Quantidade mínima a vender: (Ex: 1)                  

- Quantidade máxima a vender: (Ex: 

15)  - % de Desconto: (Ex: 20%)                  

- Tipo de Desconto: Desconto Fixo 

3)Aceder ao produto desejado (Ex:CF 

CALCANHE ESPORÃO 

CALCÂNEO S) 

4) Escolher a opção ‘Editar’ e 

preencher os seguintes campos:                  

- Tipo de desconto: Produto grátis                  

-  Produto de Oferta: (Ex: A-

CERUMEN 10 UNIDOSES de 2 ML)                   

- Quantidade necessária para vender 

p/Desconto: (Ex: 1) - Desconto (%): 

(80%) 

5)Na aplicação entrar no menu 

‘Reposição’ e escolher a respectiva 

campanha e comprar o produto. 

No menu ‘Ver 

nota de 

encomenda’ 

deverá aparecer o 

produto 

comprado (CF 

CALCANHE 

ESPORÃO 

CALCÂNEO 

S)com desconto 

de 0% e o 

produto 

oferecido (A-

CERUMEN 10 

UNIDOSES de 2 

ML) com 

desconto de 80%. 
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7  Vendedor Descontos 

Aplicar um 

desconto fixo 

numa campanha 

e o produto com 

o campo a 

nenhum. 

1)Aceder à campanha (Ex.Comforsil) 

2)Preencher os seguintes campos no 

desconto: - Quantidade mínima a 

vender: (Ex: 1) - Quantidade máxima 

a vender: (Ex: 15)  - % de Desconto: 

(Ex: 20%)-  Tipo de Desconto: 

Desconto Fixo 

3)Aceder ao produto desejado (Ex:CF 

CALCANHEIRAS ""DUO"" M) 

4) Escolher a opção ‘Editar’ e 

preencher os seguintes campos: 

 - Tipo de desconto: Desconto da 

Campanha 

5)Na aplicação entrar no menu 

‘Reposição’ e escolher a respectiva 

campanha e comprar o produto. 

No menu ‘Ver 

nota de 

encomenda’ 

deverá aparecer o 

produto 

comprado (CF 

CALCANHEIR

AS ""DUO"" M) 

com desconto de 

20% (Desconto 

Fixo). 

8  Vendedor Descontos 

Aplicar dois 

descontos 

variáveis à 

campanha e o 

produto com 

nenhum desconto 

associado. 

1)Aceder à campanha (Ex.Ecrinal) 

2)Criar um desconto, e preencher os 

seguintes campos:              - 

Quantidade mínima a vender: (Ex: 1)               

- Quantidade máxima a vender: (Ex: 

40)- % de Desconto: (Ex: 20%)               

- Tipo de Desconto: Desconto 

Variável 

3)Criar outro desconto e preencher os 

campos- Quantidade mínima a vender: 

(Ex: 41) - Quantidade máxima a 

vender: (Ex: 500 000) - % de 

Desconto: (Ex: 30%) - Tipo de 

Desconto: Desconto Variável 

4)Aceder ao produto desejado (Ex:EC 

LÁPIS OLHOS SUAVE PRETO) 

5) Escolher a opção ‘Editar’ e 

verificar se o campo ‘Tipo de 

desconto’ está na opção ‘-Nenhum-’ 

6) Na aplicação entrar no menu 

‘Reposição’ e escolher a campanha e 

comprar o produto. 

No menu ‘Ver 

nota de 

encomenda’ 

deverá aparecer o 

produto 

comprado (EC 

LÁPIS OLHOS 

SUAVE PRETO) 

com desconto de 

0%. 

9  Vendedor Descontos 

Aplicar dois 

descontos 

variáveis à 

campanha e o 

produto com o 

desconto do 

acordo. 

1)Aceder à campanha (Ex.Ecrinal) 

2)Criar um desconto, e preencher os 

seguintes campos: - Quantidade 

mínima a vender: (Ex: 1) - Quantidade 

máxima a vender: (Ex: 40) - % de 

Desconto: (Ex: 20%) - Tipo de 

Desconto: Desconto Variável 

3)Criar outro desconto e preencher os 

campos - Quantidade mínima a 

vender: (Ex: 41) - Quantidade máxima 

a vender: (Ex: 500 000)            - % de 

Desconto: (Ex: 30%) - Tipo de 

Desconto: Desconto Variável 

4)Aceder ao produto desejado (Ex:EC 

AMARGO UNHAS (9) DISPLAY) 

5) Escolher a opção ‘Editar’ e 

verificar se o campo ‘Tipo de 

desconto’ está na opção ‘Acordo’ 

6) Na aplicação entrar no menu 

‘Reposição’ e escolher a campanha e 

comprar o produto. 

No menu ‘Ver 

nota de 

encomenda’ 

deverá aparecer o 

produto 

comprado (EC 

AMARGO 

UNHAS (9) 

DISPLAY) com 

10% de desconto 

(valor do 

acordo). 
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10  Vendedor Descontos 

Aplicar dois 

descontos 

variáveis à 

campanha e o 

produto sem 

desconto. 

1)Aceder à campanha (Ex.Ecrinal) 

2)Criar um desconto, e preencher os 

seguintes campos:  - Quantidade 

mínima a vender: (Ex: 1) - Quantidade 

máxima a vender: (Ex: 40) - % de 

Desconto: (Ex: 20%) - Tipo de 

Desconto: Desconto Variável 

3)Criar outro desconto e preencher os 

campos - Quantidade mínima a 

vender: (Ex: 41) - Quantidade máxima 

a vender: (Ex: 500 000) - % de 

Desconto: (Ex: 30%) - Tipo de 

Desconto: Desconto Variável 

4)Aceder ao produto desejado (Ex:EC 

AMARGO UNHAS F REFORÇ 10 

ML) 

5) Escolher a opção ‘Editar’ e 

verificar se o campo ‘Tipo de 

desconto’ está na opção ‘Sem 

desconto’ 

6) Na aplicação entrar no menu 

‘Reposição’ e escolher a respectiva 

campanha e comprar o produto. 

No menu ‘Ver 

nota de 

encomenda’ 

deverá aparecer o 

produto (Ex:EC 

AMARGO 

UNHAS F 

REFORÇ 10 

ML) com 0% de 

desconto. 

11 12 Vendedor 
Pagamentos 

em falta 

Listar cliente 

cujo pagamento 

está pendente 

(por estar em 

black list), 

mostrar valor 

total a pagar pelo 

cliente e valor 

que o vendedor 

ganha para o 

objectivo, desse 

mesmo mês 

1) Ir as farmácias e ter uma vista com 

farmacia em Black list 

Apresentação dos 

dados pedidos 

12 13 Vendedor 
Comparar 

vendas 

Comparar as 

vendas do ano 

anterior com o 

ano corrente de 

todos os users, 

com intervalo de 

datas e por sku 

1) standby 
Apresentação dos 

dados pedidos 

13 14 Vendedor Agenda 

Sincronizar o 

calendário do 

Salesforce com o 

calendário do 

outlook ou gmail. 

1) standby 
Sincronização do 

calendário 
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14 15 Vendedor 

Agenda / 

Task Related 

to Cliente 

Criar marcação 

no calendário do 

Salesforce (dia, 

mês, ano e hora) 

do Cliente 

visitar. 

1) Dentro de uma farmácia 

2) Selecionar a opção 'Mostrar mais' 

3) Escolher 'Novo Compromisso' 

4) Preencher os campos 

5) Clicar no botão 'Salvar' 

Marcação bem 

sucedida 

15 34 Vendedor 
Pop-up início 

da visita 

Quando se inicia 

uma visita 

aparece uma 

pop-up com a 

seguinte 

informação 

“Estava 

agendada a 

visita?” Sim/Não 

1)Iniciar a aplicação, numa farmácia 
Aparecer a Pop-

up 

16  Vendedor 
Produto por 

sortido 

Criar um novo 

Produto por 

Sortido com tipo 

desconto 

“Produto grátis. 

(Validação dos 

campos) 

1)Criar um novo produto por sortido 

com o tipo desconto “Produto grátis” 

2)Deixar os campos de “Quantidade” 

e “Produto de oferta” em branco 

Não deve deixar 

criar e deve 

aparecer “Teste 

1” escrito a 

vermelho, no 

campo “Tipo de 

desconto”. 

20  Vendedor 
Produto por 

sortido 

Criar um novo 

Produto por 

Sortido com tipo 

desconto 

“Produto grátis”. 

1)Criar um novo produto por sortido 

com o tipo desconto “Produto grátis” 

2)Preencher os campos “Quantidade” 

e “Produto de Oferta” 

Criar o produto 

21  Vendedor 
Produto por 

sortido 

Criar um novo 

Produto por 

Sortido com tipo 

desconto 

“Desconto da 

campanha”. 

1)Criar um novo produto por sortido 

com o tipo desconto “Desconto da 

Campanha” 

2)Deixar os campos da “Quantidade” 

e “Desconto(%)” em branco 

Não deve deixar 

criar e deve 

aparecer “Teste 

1” escrito a 

vermelho, no 

campo “Tipo de 

desconto”. 
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22  Vendedor 
Produto por 

sortido 

Criar um novo 

Produto por 

Sortido com tipo 

desconto 

“Desconto da 

campanha”. 

1)Criar um novo produto por sortido 

com o tipo desconto “Desconto da 

Campanha” 

2)Deixar o campo “Quantidade” em 

branco 

Não deve deixar 

criar e deve 

aparecer “Teste 

1” escrito a 

vermelho, no 

campo “Tipo de 

desconto”. 

23  Vendedor 
Produto por 

sortido 

Criar um novo 

Produto por 

Sortido com tipo 

desconto 

“Desconto da 

campanha”. 

1)Criar um novo produto por sortido 

com o tipo desconto “Desconto da 

Campanha” 

2)Deixar o campo do “Desconto(%)” 

em branco 

Não deve deixar 

criar e deve 

aparecer “Teste 

1” escrito a 

vermelho, no 

campo “Tipo de 

desconto”. 

25  Vendedor 
Produto por 

sortido 

Criar um novo 

Produto por 

Sortido com tipo 

desconto 

“Desconto da 

campanha”. 

1)Criar um novo produto por sortido 

com o tipo desconto “Desconto da 

Campanha” 

2)Preencher os campos do 

“Desconto(%)” e “Quantidade”. 

Deve criar o 

produto 

26  Vendedor 
Produto por 

sortido 

Criar um novo 

Produto por 

Sortido com tipo 

desconto 

“Acordo”. 

1)Criar um novo produto por sortido 

com o tipo desconto “Acordo” 

2)Preencher o campo “Quantidade”. 

Deve criar o 

produto 

27  Vendedor 
Desconto do 

acordo 

Aplicar o valor 

(%) escolhido 

para os desconto 

1) Criar uma nova encomenda, o 

campo de "Estado de Acordo"  na 

farmácia tem de estar a 'NÃO (são 

aplicadas as condições gerais) 

2) Clicar no botão para a escolha da 

percentagem do desconto, e escolher a  

percentagem desejada (Ex: 5%) 

3) Fazer compras no menu 

"Reposição" ou "Promoção"  

4) Ir ao menu "Ver nota de 

encomenda" e verificar se a 

percentagem escolhida foi aplicada 

5) Alterar o valor da presentagem do 

desconto (Ex:%) e verificar se 

actualiza no menu "Ver nota de 

encomenda" 

Deve alterar os 

desconto para a 

percentagem 

escolhida (7%) 
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28  Vendedor 

Alterar 

valores nos 

produtos 

Não altera as 

quantidades para 

zero 

1) Entra numa campanha e colocar a 

quantidade de produto a zero 

2) Verificar no menu " Ver nota de 

encomenda"  se o produto foi retirado 

Deverá reteriar 

os produtos, onde 

as quantidades 

foram alteradas 

para zero. 

29  Vendedor 
Valor do 

objectivo 

Verificar se o 

valor do 

objectivo do 

vendedor é 

guardado quando 

se sai do menu 

dos menus 

1) Entrar no menu de Reposição ou 

Promoção 

2) Efectuar compra nas diversas 

campanhas 

3) Verificar se o valor do objectivo é 

alterado 

4) Voltar ao menu inicial 

5) Regressar ao menu anterior e 

verificar se o valor do objectivo do 

vendedor 

O valor do 

objectivo deverá 

ser igual ao valor 

antes de 

regressar ao 

menu inicial 

30  Vendedor 
Valor dos 

objectivos 

Verificar se os 

valores dos 

objectivos 

actualizam 

1) Entrar no menu de Reposição ou 

Promoção  

2) Fazer compras dentro das 

campanhas, clicando nos botões '+' e '-

' 

O valor dos 

objectivos devem 

ser alterados 

conforme se clica 

nos botões '+' e '-' 

31  Vendedor Data 

Verificar se a 

Data selecionada 

é guardada 

quando se muda 

de menus 

1) Entrar no menu da Reposição  

2) Selecionar uma data no calendário, 

diferente da data do dia actual 

3) Entrar numa campanha 

4) Regressar ao menu Resposição 

A data 

selecionada 

deverá ser 

guardada, 

quando 

regressamos ao 

menu Reposição 

a data 

selecionada 

anteriormente 

deverá ser 

apresentada 

32  Vendedor 

Alterar 

valores dos 

produtos 

Retirar produtos 

mesmo depois de 

estarem as 

quantidades a 

zero 

1) Entrar numa campanha 

2) Comprar produtos      

3) Retirar os produtos até a quantidade 

chegar a zero 

4) Continuar a retirar produtos (clicar 

no botão '-') mesmo depois de a 

quantidade chegar a zero 

Os valores dos 

objectivos não 

devem sofrer 

alterações depois 

que as 

quantidades dos 

produtos chegem 

a zero 

33  Vendedor 

Alterar 

valores nos 

produtos 

Alterar as 

quantidades dos 

produtos nas 

setas ("dentro") 

junto ao valor 

(número) 

1) Entrar numa campanha 

2) Alterar as quantidades dos produtos 

nas setas (dentro do campo número) 

3) Introduzir quantidades negativas 

nos produtos 

Não deve 

permitir que os 

valores negativos 

sejam aceites 

34  Vendedor 

Informação 

da quantidade 

em histórico 

dos produtos 

Verificar se a 

informação do 

histórico acerca 

da quantidade 

dos produtos 

aparece 

1) Entrar numa campanha  

2) Verificar se aparece a informação 

do histórico da quantidade em cada 

produto 

Deverá aparecer 

a informação em 

baixo da 

descrição de cada 

produto 
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35  Vendedor 
Nota de 

devolução 

Introduzir novas 

notas de 

devoluções 

1)  Aceder ao menu 'Devoluções' 

2) Intoduzir uma nova nota (preencher 

o campo 'Nº nota devolução') 

3) Validar os campos, clicando no 

botão 'Validar' 

Se os dados 

introduzidos não 

forem válidos 

deverá aparecer 

uma mensagem 

de erro, e a nota 

de devolução não 

deverá ser 

validada 

36  Vendedor 
Nota de 

devolução 

Verificar se 

permiti continuar 

sem ter nenhuma 

devolução válida 

1) Aceder ao menu 'Devoluções'  

2) Selecionar o botão 'Continuar' 

Não deve 

permitido validar 

o botão continuar 

37  Vendedor 
Data do 

pedido 

Verificar se a 

data do pedido 

no menu 'Ver 

nota de 

encomenda' 

corresponde à 

data selecionada 

no menu da 

Reposição 

1)  Selecionar uma data no menu da 

'Reposição' 

2) Fazer compras de produtos nas 

campanhas 

3) Aceder ao menu 'Ver nota da 

encomenda' 

A data de pedido 

no menu 'Ver 

nota de 

encomenda' 

deverá ser a 

mesma data 

selecionada 

anteriormente no 

menu 'Reposição' 

38  Vendedor 

Apresentação 

dos valores 

no menu 'Ver 

nota de 

encomenda' 

Verificar se os 

valores (Preço 

total) 

apresentados no 

menu 'Ver nota 

de encomenda' 

apresentam só 

duas casas 

decimais 

1) Depois de se comprar produtos 

2) Aceder ao menu 'Ver nota de 

encomenda' 

Os valores 

(Preços / Preços 

Totais) não 

devem ter mais 

que duas casa 

decimais 

39  Vendedor 

Apresentação 

dos valores 

no menu 'Ver 

nota de 

encomenda' 

Verificar o valor 

do preço total, 

quando a parte 

inteira é zero 

deve apresentar o 

número zero 

1) Depois de se comprar produtos 

2) Aceder ao menu 'Ver nota de 

encomenda' 

Se a parte inteira 

do valor do preço 

total for zero, 

devrá aparecer o 

algarismo zero 

40  Vendedor 

Visualização 

das 

campanhas 

Verificar se há 

campanhas 

visiveis nos 

menus 

1) Aceder ao menu Reposição 
Deverá aparecer 

campanhas 

41  Vendedor 
Mensagem de 

valor minimo 

Se o valor 

minimo de 150€ 

não for atingido 

aparace uma 

mensagem de 

aviso quando se 

tenta fechar a 

encomenda 

1) Efectuar algumas compras, mas de 

forma a que o valor total não 

ultrapasse os 150€  

 2) Regressar ao menu inicial e clicar 

no botão de fechar a encomenda 

Não deve fechar 

a encomenda e 

deverá aparecer 

uma mensagem a 

avisar que o 

valor mínimo da 

encomenda não 

foi atingído. 
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42  Vendedor 

Escolha da 

percentagem 

de desconto 

Com o estado de 

acordo com 'são 

aplicadas as 

condições gerais', 

verificar se a 

percentagem 

selecionada é 

aceite 

1) No menu inicial selecionar o botão 

onde permite selecionar a 

percentagem de desconto desejada  

2) Escolher a percentagem pretendida 

3) Confirmar a escolha , carregando 

no botão Confirmar 

Depois de 

confirmar a 

escolha da 

percentagem a 

janela deve 

fechar e o valor 

do desconto 

aplicado 

43 36 Vendedor 

Apesentação 

do vendedor - 

introdução 

Criar uma nova 

encomenda, e 

verifcar se na 

página de 

introdução 

aparece imagens 

1) Criar uma nova encomenda 

Na pagina de 

introdução deve 

aparecer sempre 

que se vai criar 

uma order, 3 ou 4 

imagens com 

next 

44 38 Vendedor 

Gravar 

encomendas 

automaticame

nte 

Verificar se o 

sisema grava as 

encomendas 

automaticamente 

de 10 em 10 min 

1) Criar uma encomenda 

2) standby 

A encomenda 

deve ser gravada 

passado 10 min 

45 56 Vendedor 

Envio do 

email da 

encomenda 

Verificar se 

envia email no 

'Guardar e 

Enviar' 

1) Criar uma encomenda 

2) Clicar no botão 'Guardar e enviar' 

3) Escolher 'Finalizar' 

Deverá ser 

enviado um 

email 

46 56 Vendedor 

Envio do 

email da 

encomenda 

Se já tiver sido 

enviado email 

uma primeira 

vez, deve ir um 

aviso no corpo 

do email a 

informar a 

actualização da 

encomenda 

1) Clicar no botão 'Guardar e enviar' 

Deve ir um aviso 

no corpo do 

email a informar 

a actualização da 

encomenda 

47  Vendedor 
Quantidades 

do produtos 

Introduzir 

quantidades dos 

produtos 

1) Aceder a uma campanha 

2) Introduzir quantidades nos 

produtos, utilizando os botões '+' e '-' 

O valor da 

quantidade do 

produto deverá 

aumentar e 

diminuir 

conforme o botão 

selecionado 

48  Vendedor Descontos 

Criar um 

desconto onde 

cada vez que se 

compra 3 

produtos oferece 

um exemplar do 

mesmo 

1) Aceder à campanha desejada 

2)Preencher os seguintes campos no 

desconto do produto: 

 -  Tipo de Desconto: Produto grátis            

- Produto de Oferta : (Ex: MBB 

SORO FISIOLÒGICO 20x5 ML) 

 - Quantidade mínima para bónus: 

(Ex: 3 )   

 - % de Desconto: (Ex:100%) 

3)Entrar na aplicação e comprar o 

respectivo produto. 

Por cada 3 

produtos 

comprados, 

deverá oferecer 

um 4ª produto 
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49 7 Vendedor 

Preparar a a 

visita - 

Report and 

Dashboard 

(vista rápida) 

Objectivo 

individual - 

Mostrar a 

quantidade em € 

que falta para 

cumprir o 

objectivo mensal 

 

Deve mostrar a 

quantidade em € 

que falta para 

atingir o 

objectivo mensal 

50 7 Vendedor 

Preparar a a 

visita - 

Report and 

Dashboard 

(vista rápida) 

Objectivo 

individual 

(mostrar a 

quantidade em € 

que falta para 

cumprir o do 

objectivo mensal, 

por dia), por dia 

(do objectivo 

mensal, por dia). 

Esta facturado + 

o que facturado e 

está pendente - 

em carteira (está 

no sistema). E 

outrasinformaçõe

s que se 

encontrem 

presentes no 

Salesforce 

  

51 8 Vendedor 

Preparar a 

visita - 

Report and 

Dashboard 

(vista rápida) 

Objectivo equipa 

- mostrar a 

quantidade em € 

que falta por dia 

  

52 8 Vendedor 

Preparar a a 

visita - 

Report and 

Dashboard 

(vista rápida) 

Objectivo equipa 

(mostrar a 

quantidade em € 

que falta para 

cumprir o do 

objectivo mensal, 

por dia), por dia 

(do objectivo 

mensal, por dia). 

Esta faturado + o 

que faturado e 

está pendente - 

em carteira (está 

no sistema). E 

outras 

informações que 

se encontrem no 

presente no 

Salesforce. 
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53 9 Vendedor 

Preparar a a 

visita - 

Report and 

Dashboard 

(vista rápida) 

Apresentar para 

cada prémio 

especial (ex: 

pack) qual o 

valor de vendas 

atual e o 

objectivo de 

vendas alcançar 

  

54 10 Vendedor 

Preparar a a 

visita - 

Report and 

Dashboard 

(vista rápida) 

Apresentar um 

relatório com a 

posição de 

vendas de prémio 

especial 

(ex:pack) de 

todos os 

utilizadores (para 

saber a sua 

posição) 

  

55 11 Vendedor 

Preparar a a 

visita - 

Report and 

Dashboard 

(vista rápida) 

Report das 

visitas: mostrar o 

total de vendas 

efectuadas 

  

56 11 Vendedor 

Preparar a a 

visita - 

Report and 

Dashboard 

(vista rápida) 

Report das 

visitas: mostrar o 

objectivo de 

vendas (goal) 

  

57 11 Vendedor 

Preparar a a 

visita - 

Report and 

Dashboard 

(vista rápida) 

Report das 

visitas: mostrar a 

extimativa do 

que vai alcançar 

com base nas 

marcações (task) 

por mês 

  

58 11 Vendedor 

Preparar a a 

visita - 

Report and 

Dashboard 

(vista rápida) 

Report das 

visitas: calcular 

com base no que 

facturou o 

mesmo mês do 

ano passado. Se 

já vendeu 500 até 

agora  a um 

cliente e se no 

ano até ao fim do 

mês vendeu 

1000, este mês 

deve consegir 

vender mais 

500,? a segunda 

marcação para a 

mesma visita dá 

zero? 
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59 21 Vendedor Cliente 

Ver mapa da 

morada na ficha 

do cliente 

1) Aceder ao menu Farmácias 

2) Aceder a ficha de um cliente (uma 

farmácia) 

3) Descer até área da 'informações de 

endereço' 

Deverá mostrar 

mapa da morada 

60 22 Vendedor Cliente 
Ver se o cliente 

está na blacklist 
1)Standby 

Se o cliente 

estiver na 

blacklist colocar 

semáforo a 

vermelho e não 

permitir mais 

vendas 

61 24 Vendedor Acordo 

O cliente vai ter 

associado o 

acordo assinado 

no ano anterior 

1) Aceder à ficha do cliente, que tenha 

assinado já acordo no ano anterior  

2) Ver o acordo assanidado no ano 

anterior 

Deve mostrar o 

acordo assinado 

no ano anterior 

62 24 Vendedor Acordo 

Cada cliente tem 

associado o 

limite de acordo 

estimado para o 

ano corrente 

1) Aceder à ficha do cliente, que tenha 

assinado já acordo no ano anterior  

2) Ver o limite do acordo estimado 

para o ano corrente 

Deve mostrar o 

limite do acordo 

estimado para o 

ano corrente 

63 24 Vendedor Acordo 

Caso o cliente 

não tenha 

nenhum acordo 

associado, é 

aplicado o 

desconto geral 

1) Aceder a um cliente que não tenha 

nenhum acordo assinado  

2) "Começar" uma visita 

Deve ser 

aplicado o 

desconto geral. O 

campo 'tipo de 

acordo' deve 

ficar preenchido 

com 'Não, são 

aplicadas as 

condições gerais' 

64 27 Vendedor Alerta 

Ver todas as 

semanas quais os 

cliente que tem 

encomendas em 

aberto, e quais as 

ecomendas 

1) standby Email 

65 28 Vendedor Alerta 

Enviar um alerta 

10 dias antes do 

dia da visita 

1) standby  

66 30 Vendedor 
Alerta - 

tarefas 

Se as 19h ainda 

não fechou todas 

as encomendas 

abertas, envia 

alerta a informar 

das encomendas 

em aberto 

1) standby 

O vendedor 

deverá receber 

um email, com as 

informações das 

encomendas que 

ainda se 

encontram em 

aberto 

67 35 Vendedor 
Acordo / 

Assinatura 

Fazer a primeria 

visita do ano a 

um cliente 

1) Aceder a um cliente que ainda não 

tenha nenhuma visita durante o ano 

2) Começar uma visita 

Deverá aparecer 

uma pop-up onde 

é solicitado para 

se assinar o 

acordo 
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68 35 Vendedor 
Acordo / 

Assinatura 

Fazer a primeira 

visita a um novo 

cliente 

1) Aceder a um novo cliente 

2) Iniciar a primeira visita 

Deverá aparecer 

uma pop-up onde 

é solicitado para 

se assinar o 

acordo 

69 35 Vendedor 
Acordo / 

Assinatura 

Fazer a segunda 

visita do ano a 

um cliente, que 

ainda não tenha 

nenhum acordo 

assinado 

1) Aceder um cliente que ainda ainda 

não tenha acordo assinado  

2)  Iniciar a segunda visita do ano 

Recomendar 

assinar o acordo 

70 35 Vendedor 
Acordo / 

Assinatura 

Se o acordo não 

for assinado, são 

aplicadas as 

condições gerais 

1) Aceder um cliente que ainda ainda 

não tenha acordo assinado  

2) Iniciar a segunda visita do ano  

3) Não assinar o acordo 

Devem ser 

aplicadas as 

condições gerais 

71 40 Vendedor 
Ficha de 

Produto 

Ao clicar na 

imagem do 

produto, abre a 

ficha do produto 

1) Aceder a uma campanha  

2) Carregar em cima da imagem de 

um produto 

Deve aparecer 

uma janela com a 

imagem maior do 

produto 

72 42 Vendedor Packs 

Dentro de um 

pack escolher a 

versão, e ver as 

quantidades para 

os produtos do 

pack 

1) Aceder a uma campanha pack 

2) Navegar dentro do pack (botões 

seta) 

Deve aparecer os 

produtos 

relacionados com 

o pack.   

Ao navegar no 

pack deve mudar 

a versão do pack, 

e cada produto 

deve conter as 

quantidades pre-

defenidas 

73 42 Vendedor Packs 

Abrir um pack e 

ver qual é a 

versão que abre 

1) Abrir uma campanha Pack 

2) Ver a versão do pack 

Ao abrir a 

campanha o pack 

deve começar na 

versão Privilege 

74 42 Vendedor Packs 

Caso não escolha 

nenhum pack faz 

cancel ou tem 

pack 0 que 

coloca as 

quantidades a 0 

  

75 48 Vendedor 

Sales 

Presentation - 

Produtos 

Dentro de uma 

Campanha 

devemos ter 3 

botões - Anterior, 

Sair e Próximo 

5 botões ('Menu' / 'Voltar' / 'Seta 

anterior' / 'Nome da campanha' / 'Seta 

seguinte') 

Deve aparecer 3 

botões -anterior, 

sair e próximo 

76 48 Vendedor 

Sales 

Presentation - 

Produtos 

Alterar as 

quantidades 

numa campanha 

dependendo das 

quantidades 

definidas para o 

produto no 

backoffice.  

(De 2 em 2 / 3 

em 3) 

1) Entrar numa campanha 

2) Alterar as quantidades 

Deve alterar 

quantidades dos 

produtos, de 3 

em 3 
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77 49 Vendedor 
Verificação 

de campanhas 

Guardar uma 

encomenda sem 

quantidades nas 

campanhas 

obrigatórias 

1) Entrar numa campanha 

2) Introduzir produtos em campanhas  

3) Deixar as campanhas obrigatórias 

sem produtos 

Ao clicar no 

'Guardar e Sair'  

ou 'Guardar e 

Sair' avisa que há 

campanhas 

obrigatórias sem 

quantidades 

78 49 Vendedor 
Verificação 

de campanhas 

Guardar uma 

encomenda sem 

quantidades nas 

campanhas 

obrigatórias 

1) Entrar numa campanha 

2) Introduzir produtos em campanhas  

3) Deixar as campanhas obrigatórias 

sem produtos 

Se houver 

campanhas 

obrigatórias sem 

quantidades não 

deve sair sem 

que se que se 

verifique a 

campanha ou se 

preencha o 

motivo por não 

ter vendido 

79 49 Vendedor 
Verificação 

de campanhas 

Adicionar um 

motivo pelo qual 

não se vendeu 

nas campanhas 

obrigatórias 

1) Entrar numa campanha 

2) Introduzir produtos em campanhas  

3) Deixar as campanhas obrigatórias 

sem produtos 

4) Fechar encomenda 

5) Escolher a opção 'Add Motivo'  

6) Escrever o motivo 

7) Clicar no botão 'Guardar' 

Deverá ser 

enviado um 

email para o 

'Director 

comercial ou 

Assistente' 

80 49 Vendedor 
Verificação 

de campanhas 

Fechar 

encomenda sem 

introduzir 

quantidades nos 

produtos das 

campanhas 

importantes 

1) Criar uma nova encomenda 

2) Não introduzir quantidades em 

campanhas marcadas como 

importantes 

3) Fechar a encomenda ('Guardar e 

enviar' / 'Guardar e sair') 

Deve aparecer 

um aviso relativo 

às campanhas 

importantes que 

não tem 

quantidades nos 

produtos 

81 50 Vendedor Moradas 

Guardar e Sair' e 

'Guardar e 

Enviar' 

1) Introduzir quantidades nos produtos  

2) Escolher a opção 'Guardar e sair' ou 

'Guardar e enviar' 

Deverá aparecer 

uma pop-up onde 

é possivel 

selecionar uma 

morada existente, 

ou criar uma 

nova 

82 50 Vendedor Moradas 

Se numa 

encomenda se 

criar uma nova 

morada quando 

se clica no 

'Guardar', a 

encomenda fica 

pendente até a 

morada ser 

validada pelo 

Commercial 

Assintant 

Standby  
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83 53 Vendedor 
Encomendas 

pendentes 

Vão ser 

mostradas todas 

as encomendas 

criadas no dia, ou 

as que ainda não 

tenham sido 

enviadas para o 

M3 noutros dias 

Standby 

Deverá mostrar 

todas as 

encomendas 

criadas no dia, ou 

que ainda não 

tenham sido 

enviadas para o 

M3 

84 55 Vendedor 

Total 

disponivel 

para 

devoluções 

Ao clicar 

'Guardar' numa  

encomenda deve 

aparecer uma 

PopUp com o 

valor que o 

cliente pode 

pedir nas 

devoluções 

1) Escolher a opção 'Guardar e sair' ou 

'Guardar e enviar' 

Deve aparecer 

uma pop-up com 

o valor que o 

cliente pode 

pedir nas 

devoluções 

85 57 Vendedor Check-out 

No fim de uma 

visita, deixar 

informação 

relativa à visita 

1) Fechar visita, escolhendo as opções 

'Guardar e Sair' / 'Guardar e Enviar' 

2) Se aparecer aviso relativo às 

campanhas importantes que não têm 

quantidades nos produtos, escolher a 

opção finalizar 

3) Validar as assinaturas e escolher a 

opção 'Finalizar' 

Deve aparecer 

uma pop-up com 

a mensagem 

"Deixou material 

informativo?" 

com as opções 

"Sim | Não" 

86 57 Vendedor 

Relatório de 

Actividades e 

Check-out 

Quando se fecha 

uma encomenda 

deve aparecer 

uma janela com a 

seguinte 

informação 

"Queira fazer o 

relatório de 

activade?" 

  

87 57 Vendedor 

Relatório de 

Actividades e 

Check-out 

Se na janela  

"Queira fazer o 

relatório de 

actividade?" se 

escolher sim, 

deve aparecer 

uma janela para 

detalhar a task, 

com os seguintes 

campos:  

"Fez relações 

publicas?" , 

"Com quem?", 

 "Entregou 

amostras?" , "A 

quem entregou 

amostras" - 

relacionando 

com os contactos 

da Account;  

uma picklist com 

"Marcas das 

Amostras" 

"Realizou 

Merchandising?" 

 OK 
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, "Deixou 

material 

informativo no 

Cliente" , uma 

check list com as 

"Marcas" e 

"Descrição" 

88 74 Vendedor 

Plano de 

montras - 

report e 

dashboard 

Criar relatório 

com a 

informação sobre 

todos os campos 

do plano de 

montras 

associado a cada 

cliente 

  

89 75 Vendedor 
Gestão de 

montras 

Criar plano de 

montras por 

campanha 

associada a cada 

cliente 

Vendedor pode criar plano de montras 

por campanha associadas ao cliente. 

Onde é definido a zona da montra, o 

tamanho da mesma e por fim  é 

aprovado ou assinado e enviado. 

É apresentado 

um 'formulário' 

onde é permitido 

definir a 

campanha, o 

cliente, data, 

estado, Tipo de 

material, outros 

materiais, altura 

e largura. 

No fim deve ser 

aprovado / 

assinado e 

enviado 

90 78 Vendedor 
Perfil de 

visita 

Ver o perfil da 

visita para cada 

cliente em 

função de: 

marcação 

(obrigatório, 

preferencial ou 

sem), horário de 

atendimeto 

1) Aceder a uma ficha de um cliente 

Apresentar o 

perfil da visita 

para cada cliente 

91 79 Vendedor Listar clientes 

Listar a farmácia 

seguindo os 

critérios: 

concelho, 

potencial de 

venda e perfil de 

visita (aceitar 

sem marcação) 

Standby 
Apresentar a lista 

de farmácias 

92 37 Vendedor 

Selecionar 

tipos de 

encomendas 

Página onde 

podemos 

selecionar quatro 

tipos de 

encomenda (C30, 

C60, C70-Q11, 

C70-S02) 

 

Deve apresentar 

os 4 tipos de 

encomenda (C30, 

C60, C70-Q11, 

C70-S02) 
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93 37 Vendedor 
Tipo de 

encomenda 

As encomendas 

C70 apenas 

ficam activas 

depois de existir 

venda numa 

encomenda de 

C30 ou C60 

1) Criar encomendas 'Reposição' ou 

'Promoções' 

Os menus 

'Devoluções' e 

'Regularizações 

das campanhas' 

devem ficar 

activos 

94 37 Vendedor 
Tipo de 

encomenda 

Numa 

encomenda C30 

existe a 

possibilidade de 

alterar a data de 

entrega 

1) Entrar no menu 'Reposição' 

2) Alterar a data 

Deverá actualizar 

a data, inclusive 

no menu 'Ver 

nota de 

encomenda' 

95 37 Vendedor 
Tipo de 

encomenda 

As datas das 

encomendas C70 

(devoluções) 

deve ser a data 

mais próxima do 

dia em que foi 

criada a visita 

1) Criar encomendas no menu 

Reposiçoes e no menu Promoções, 

introduzindo diferentes datas para 

cada menu 

2) Criar uma devolução 

3) Ir ao menu 'Ver nota de encomenda' 

As devoluções 

(C70) devem 

ficar com a data 

mais próxima do 

dia em que foi 

criada a visita, 

seja de uma 

Reposição (C30) 

ou de uma 

Promoção (C60) 

96 37 Vendedor 

Botão 

Guardar 

Encomenda 

Guardar 

encomenda 

pressionando no 

botão 'Guardar e 

Sair' 

1) Intoduzir quantidades nos produtos 

2) Escolher opção 'Guardar e Sair' 

Deve guardar a 

encomenda sem 

enviar para o 

cliente 

97 37 Vendedor 

Botão 

Guardar 

Encomenda 

Guardar 

encomenda 

pressionando no 

botão 'Guardar e 

Enviar' 

1) Intoduzir quantidades nos produtos 

2) Escolher opção 'Guardar e Enviar' 

Deve perguntar 

se deseja enviar 

com valores, ou 

sem valores para 

o cliente 

98 37 Vendedor Encomendas 

Sincronizar as 

encomendas com 

o M3 

 

As encomendas 

ficam sempre 

abertas até 

sincronizar com 

o M3 

99 37 Vendedor Encomendas 

Se o cliente tiver 

a opção 'Pre-

Pagamento' 

activa , a 

encomenda a 

C30 passa a ser 

um C32, e o C60 

passa a ser o 

C62, e as C70 

ficam agregadas 

a data de entrega 

mais próxima. 

1) standby  

100 41 Vendedor Encomendas 

Ao clicar na 

encomenda C60 

vai para a lista de 

packs (activas) 

e/ou campanhas 

(activas) 

1) Escolher o menu 'Promoções' 

Deve apresentar 

uma lista de 

packs e/ou 

campanhas 

activas 
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101 61 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Descontos 

Todos os clientes 

estão associados 

a um grupo de 

desconto  

Ex: A - 0%, B - 

5%, C - 10%, D - 

15% 

1) standby  

102 64 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Criação e 

personalizaçã

o de ofertas 

por conjunto 

de SKUs 

Criar uma 

subcampanha 

que permite 

adicionar um 

desconto extra, 

caso o cliente 

compre 

determinado 

número de SKU 

diferentes 

1) standby  

103 66 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Descontos 

com base no 

histórico 

Se o cliente já 

efectou compras 

com quantidades 

superior a 500 

produtos, têm um 

desconto de 20 % 

1) Entrar numa farmácia que já tenha 

comprado mais de 500 quantidades 

dos produtos 

2) Abrir uma campanha que tenha 

desconto variável 

3) Selecionar o botão de 'Descontos 

Variaveis' 

4) Aplicar o desconto 

Deve estar 

aplicado um 

desconto de 20% 

na encomenda 

104 66 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Descontos 

com base no 

histórico 

Se o cliente já 

comprou mais de 

1000 quantidades 

tem um desconto 

de 35% 

1) standby 

Deve estar 

aplicado um 

desconto de 35% 

na encomenda 

105 71 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Descontos - 

Pack 

Adicionar ao 

substituir 

desconto 

estrutural   

Ex: Pack L - 5% 

1) standby  

106 72 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Contador de 

vendas 

Contablizar 

quanto falta para 

atingir o 

objectivo diário 

1) standby  

107 72 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Contador de 

vendas 

Contablizar 

quanto falta para 

atingir o 

objectivo na 

farmácia para 

aquela visita 

1) standby  

108 107 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Backoffice: 

Campanha / 

Pack / Brand 

Escolher os 

produtos que 

fazem parte da 

campanha/Pack/

Brand. 

1) standby  

109 107 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Backoffice: 

Campanha / 

Pack / Brand 

possibilidade de 

escolher até 4 

imagens. 

1) standby  
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110 107 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Backoffice: 

Campanha / 

Pack / Brand 

Definir data de 

inicio e fim da 

campanha/pack 

/brand 

1) standby  

111 107 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Backoffice: 

Campanha / 

Pack / Brand 

Escolher se é 

para aparecer na 

C30 ou na C60 

1) standby  

112 108 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Backoffice: 

Campanha 

Criar 

encomendas com 

várias datas de 

entrega 

1) standby  

113 110 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Backoffice: 

Cluster / 

acordos 

Criar clusters por 

farmácias 
1) standby  

114 110 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Backoffice: 

Cluster / 

acordos 

Aplicar 

descontos de 

acordo com o 

cluster 

1) standby  

115 111 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Backoffice: 

Vendedores 

Fazer a gestão de 

vendedores por 

regiões 

1) standby  

116 111 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Backoffice: 

Merchandiser 

Fazer a gestão de 

merchandiser por 

regiões 

1) standby  

117 111 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Backoffice: 

Vendedores e 

Merchandiser 

Fazer ligação dos 

clientes com as 

regiões 

1) standby  

118 112 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Backofficie: 

Mostras e 

fotos 

Relacionar 

montras com as 

marcas 

1) standby  

119 112 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Backofficie: 

Mostras e 

fotos 

Upload se fotos 

guardadas no 

repositório 

externo 

1) standby  

120 112 

Diretor 

comercial e 

vendedor 

Backofficie: 

Mostras e 

fotos 

Fazer o upload 

de 1 foto por 

visita 

1) standby 
Min. 2 fotos por 

visitia 

121 81 
Merchandis

er 

Global 

overview - 

Report e 

dashboard 

Criar reports e 

dashboard por 

quadrimeste com 

objectivos 

individual do 

merchandiser 

  

122 82 
Merchandis

er 

Global 

overview - 

Report e 

dashboard 

Ver o número de 

visitas por cliente 

de todas as 

farmácias 

associadas ao 

Merchandiser 

  

123 82 
Merchandis

er 

Global 

overview - 

Report e 

dashboard 

Ver o número de 

visitas realizadas 

no ano corrente 

em todas as 

farmácias 

associadas ao 

Merchandiser 
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124 82 
Merchandis

er 

Global 

overview - 

Report e 

dashboard 

Ver o número de 

visitas agendadas 

em  todas as 

farmácias 

associadas ao 

Merchandiser 

  

125 84 
Merchandis

er 

Agendar 

Visita 

Agendar visita, 

com 

possibilidade de 

definir as acções 

a implementar 

(Formação , 

Linear, Gondola) 

1) Dentro de uma farmácia, selecionar 

a opção "Mostrar mais" 

2) Clicar em "Novo compromisso" 

3) Preencher os campos 

 

126 85 
Merchandis

er 

Alerta para o 

utilizador 

Enviar email 

com as tarefas 

agendadas para o 

dia 

1) standby  

127 85 
Merchandis

er 

Alerta para o 

utilizador 

Enviar email 

com as tarefas 

pendentes 

1) standby  

128 86 
Merchandis

er 

Alerta para o 

cliente 

Enviar um alerta 

de email o dia 

antes de cada 

visita (00h), a 

informar a hora 

da visita ao 

cliente 

1)  Agendar uma visita  

129 87 
Merchandis

er 

Preparação da 

visita 

Ver total do 

facturado do ano 

corrente 

  

130 87 
Merchandis

er 

Preparação da 

visita 

Ver total do 

facturado do ano 

passado 

  

131 88 
Merchandis

er 

Preparação da 

visita 

Ver informação 

deixada pelo 

vendedor acerca 

do cliente 

  

132 89 
Merchandis

er 

Visita - check 

in 

Criar registos: 

linear, formação, 

gôndola, com 

diferentes tipos 

de campos 

1) Criar uma actividades de 

merchandiser 

2) Escolher o que pretende criar 

Apresentar os 

respectivos 

formulários 

conforme a 

opção escolhida 

133 90 
Merchandis

er 

Visita -  

linear 

Gestão de 

lineares: Tirar 

fotografia ao 

linear antes e 

depois da 

intervenção do 

Merchandiser, 

devem ser 

preenchidos 

campos acerca 

do material e aos 

outros 

expositores 

1) Criar uma actividades de 

merchandiser  

2) Escolher a opção 'Criar Lineares' 

3) Salvar  

4) Escolher a opção 'Tirar Foto' 
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134 91 
Merchandis

er 

Visita - 

Gestão de 

formação 

Criar uma 

formação 

1) Criar uma actividade 

2) Escolher a opcção "Criar 

Formação" 

3) Preencher os campos apresentados 

Deverá aparecer 

os seguintes 

campos com a 

informação sobre 

a formação: tipo 

de formação, 

local, dados dos 

participantes 

135 92 
Merchandis

er 

Visita - 

Gestão de 

gôndolas e 

balcão 

Preenchimento 

de campos e tirar 

fotos 

  

136 93 
Merchandis

er 

Visita - 

Upload de 

fotos 

Fechar  vistia 

sem inserir 

fotografias 

1) Criar uma actividade 

2) Escolher a opcção "Criar 

Formação" 

3) Preencher os campos apresentados  

4) Escolher opção "Mostrar mais" e 

"Fechar Atividade" 

5) Clicar no botão "Salvar" 

Caso não seja 

inserido no 

minimo duas 

fotos no inicio ou 

no fim de cada 

visita gerar um 

alerta 

137 94 
Merchandis

er 

Visita - 

Check out 

No fecho da 

visita deve 

permitir 

introduzir 

informação 

acerca do 

material 

informativo 

1) Fechar visita, escolhendo as opções 

'Guardar e Sair' / 'Guardar e Enviar' 

2) Se aparecer aviso relativo às 

campanhas importantes que não têm 

quantidades nos produtos, escolher a 

opção finalizar 

3) Validar as assinaturas e escolher a 

opção 'Finalizar' 

Deve aparecer 

um formulário 

com os dados 

acerca do 

material 

informativo 

138 95 
Merchandis

er 

Check-in e 

check-out 

Saber para cada 

visita do 

merchandiser a 

hora de check-in 

e check-out 

1) Fechar a actividade de 

merchandiser 

2) Ver a "ficha" da  actividade 

Deve ser 

apresentada a 

hora de check-in 

e check-out, e 

ver a duração da 

visita 

139 1 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Objectivos 

por mês 

Criar objetivos 

para cada 

vendedor por 

mês 

  

140 1 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Objectivos 

por mês 

Criar objectivos 

por equipas 
  

141 1 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Objectivos 

por mês 

Valor líquido do 

total de vendas 

realizadas por 

vendedor 

  

142 2 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Relatórios e 

Paineis 

Ver o objectivo 

definido e valor 

total até ao 

momento 

  

143 3 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Objectivos 

por mês 

Criar objectivos 

para cada 

vendedor por 

quadrimestre 
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144 3 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Objectivos 

por mês 

Criar objectivos 

para cada 

vendedor por 

quadrimestre 

para cada pack 

de produtos 

  

145 4 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Relatórios e 

Painéis 

Ver objectivo 

definido e valor 

total até ao 

momento para os 

pack 

  

146 4 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Relatórios e 

Painéis 

Ver objectivo 

definido e valor 

total até ao 

momento para 

mês 

  

147 4 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Relatórios e 

Painéis 

Ver objectivo 

definido e valor 

total até ao 

momento para os 

  

148 5 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Chatter e 

grupos 

Criar  post no 

feed 

automaticamente 

sempre que 

cumprir o 

objectivo do mês 

ou do pack, por 

mês e por user 

  

149 6 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Relatórios e 

Painéis 

Comparar as 

vendas do ano 

anterior com o 

ano corrente de 

todos os users, 

com intervalo de 

datas e por sku 

  

150 20 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Cliente 

Criar um prefil 

para cada 

vendedor, 

merchandiser  e 

ligar a cada prefil 

a região e a lista 

de farmácias 

 

Deve ser 

apresentado um 

perfil para cada 

vendedor e 

merchandiser, 

que liga cada 

perfil à região e a 

lista de farmácias 

151 26 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Alerta 

Saber todas as 

semanas quais os 

clientes que não 

estão a cumprir o 

acordo 

(ultrapassou o 

limite de vendas) 

 

Apresentar uma 

lista dos clientes 

que não estão a 

cumprir o acordo 
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152 29 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Enviar email 

Ao fim de cada 

dia (00h) envia 

email para o 

director 

comercial ou 

assistente com 

link onde vão 

estar todas as 

encomendas 

criadas no dia e 

que não foram 

enviadas ou 

sincronizadas 

com o M3 

  

153 31 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Campanha 

Em cada C60 

(campanha) 

contabilizar 

relativamente a 

visita se 

apresentou e 

vendeu ou não 

campanhas 

  

154 31 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Marcas 

(brands) 

Em cada C60 

(campanha) 

contabilizar 

relativamente a 

visita se 

apresentou e 

vendeu ou não 

marcas 

  

155 31 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Packs 

Em cada C60 

(campanha) 

contabilizar 

relativamente a 

visita se 

apresentou e 

vendeu ou não 

packs 

  

156 32 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Check-in e 

check-out 

Saber para cada 

encomenda de 

cada vendedor a 

hora de check-in 

e check-out (para 

saber o tempo 

médio) 

 

Deve mostrar 

para cada 

encomenda de 

cada vendedor a 

hora de check-in 

e check-out 

157 33 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Relatórios 

automáticos 

por utilizador 

Relatório com as 

médias de tempo 

que vai ser gasto 

por cada 

vendedor por 

campanhas/ 

marcas / packs 

ou por 

encomenda 
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158 59 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Mostrar o 

total de 

factura 

Definir para cada 

campanha (C60) 

se mostre o total 

que está 

encomendado 

(por entregar). 

Para multiplas 

datas de entrega 

  

159 60 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Encomendas 

- valor 

minimo 

Valores minimos 

de compra para 

as encomendas 

C30 

Ex: encomenda C30, valor liquido, por 

exemplo: 150€ 
 

160 80 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Objectivos de 

merchandisin

g 

Os 

merchandising 

têm associado 

um conjunto de 

objectivos (por 

quadrimestre) 

por cliente 

Ex: clientes  do tipo A, deve ter duplos 

lineares em 35% dessas farmácias, do 

tipo B deve ter duplos Lineares em 

25% 

 

161 115 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Email 

Template de 

email com a 

marca e formato 

da expanscience 

para os emails a 

enviar 

  

162 115 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Email 

Dois dias antes 

de cada entrega 

enviar email 

  

163 115 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Email 

Todos os dias a 

noite após 

sincronizar com 

o M3 envia email 

para o cliente 

com a nota de 

encomenda 

 

Deve ser enviado 

um email com a 

nota de 

encomenda para 

o cliente depois 

da sincronizar 

164 116 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Email 

Enviar email 

para todas as 

farmácias de uma 

determinada 

região 

  

165 116 

Diretor 

comercial e 

assistente 

Email 

Enviar email 

para todas as 

farmácias de um 

determinado 

vendedor 

  

166 117 Utilizadores Offline 

Consultar 

registos, sem ter 

conectividade à 

internet 

standby 

Deve ser possivel 

aceder aos 50 

últimos registos 

consultados 

167 118 Utilizadores Offline 

Criar 

encomendas 

offline 

1) Aceder às 'Encomendas offline' 

2) Preencher os campos apresentados 

3) Escolher a opção 'Salvar' 

As encomendas 

devem ser 

criadas 
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168 119 Utilizadores Analisar 

O utilizador tem 

que poder 

categorizar 

qualquer aspetos 

do negócio 

(juntar relatórios 

de tipos 

diferentes) 

  

169 124 Utilizadores Analisar 

Possibilidade de 

exportar XLS e 

CSV 

  

170 125 Utilizadores Marketing 

Perfis do 

Facebook e 

Twitter dentro 

das fichas de 

clientes 

1)Abrir uma ficha de um cliente 

(farmácia) 

Deve conter os 

perfis do 

facebook e do 

twiter do cliente 

171 16 
Todos os 

Utilizadores 
Clientes 

Pesquisar um 

cliente pelo 

nome, nome do 

farmaceutico, 

região, e-mail, 

PTC, PTP (por 

qualquer campo 

disponível) 

 
Deve ser 

apresentado a 

ficha do cliente 

172 17 
Todos os 

Utilizadores 
Clientes 

Mostrar no 

ficheiro do 

cliente o 

pagamento 

pendente, 

mostrar o valor 

total a pagar 

 Aprensentar os 

dados pedidos 

173 18 
Todos os 

Utilizadores 
Clientes 

Possibilidade de 

actualizar 

campos nos 

clientes 

  

174 19 
Todos os 

Utilizadores 
Clientes 

Guardar o 

número e a data 

da última visita 

do Vendedor e 

do Merchandiser 

1) Abrir a ficha uma ficha de um 

cliente (que ja tenha sido visitado) 

2)  Ver o separador 'Visitas' 

No separador 

'Visitas' deve 

apresentar a 

informação do 

acerca do 

número e visita 

do vendedor e do 

merchandiser 

175 19 
Todos os 

Utilizadores 
Clientes 

Guardar a última 

chamada/ email 

para o cliente 

 

Guardar a ultima 

chamada / email 

feita para o 

cliente 

176 19 
Todos os 

Utilizadores 
Clientes 

Guardar o 

número de visitas 

por ano 

1) Abrir a ficha uma ficha de um 

cliente (que ja tenha sido visitado) 

2) Ver o separador 'Visitas' 

Apresentar o 

campo com o 

número de visitas 

do ano 
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177 19 
Todos os 

Utilizadores 
Clientes 

Saber acordo que 

foi assinado no 

ano passado, o 

que pode assinar 

ou o que assinou 

este ano 

 

Visualizar o 

acordo assinado 

no ano anterior, o 

que assinou este 

ano, ou o que 

pode assinar 

178 23 
Todos os 

Utilizadores 
Clientes 

Cada cliente tem 

apenas um 

Vendedor 

(comercial) um 

Merchandiser 

  

179 23 
Todos os 

Utilizadores 
Clientes 

Cada cliente está 

associado a uma 

região, exepto os 

que estão 

associados ao 

Key Account 

(não tem região) 

  

180 23 
Todos os 

Utilizadores 
Cliente 

Cada Vendedor e 

Merchandiser 

está associada a 

pelo menos uma 

região 

  

181 113 
Todos os 

Utilizadores 
Segurança 

O vendedor 

apenas vê os seus 

registos 

standby 
Visualiza só os 

seu registos 

182 113 
Todos os 

Utilizadores 
Segurança 

O diretor 

comercial vê 

todos os registos 

de todos os 

vendedores 

 
Visualizar todos 

os registos dos 

vendedores 

183 113 
Todos os 

Utilizadores 
Segurança 

O Merchandiser 

apenas vê os seus 

registos 

 Visualiza só os 

seu registos 

184 113 
Todos os 

Utilizadores 
Segurança 

O responsável do 

Merchandiser vê 

todos os registos  

de todos os 

merchandisers 

 
Visualizar todos 

os registos dos 

merchandisers 

185 113 
Todos os 

Utilizadores 
Segurança 

Vendedor apenas 

vê os dados dos 

seus clientes 

 
Visualizar os 

dados dos seus 

clientes 

186 96 Integracao 
Clientes: SF -

> M3 
 Deverá ser reecebido um email com o 

resultado da integração 

Os clientes são 

sincronizados à 

00:01H, do SF 

para o M3.Só são 

sincronizados os 

clientes que já se 

encontrem 

validados (que já 

tenha um número 

de cliente no M3 

(feito 

manualmente 

pela 

Expanscience)) 
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187 97 Integracao 
Clientes: M3 

-> SF 
  

Os clientes 

criados no M3 

são sincronizados 

à 00:30H do M3 

para o SF. Todos 

os campos de 

integração vindo 

do M3 são 

actualizados no 

SF. 

188 98 Integracao 
Encomendas: 

SF -> M3 

As encomendas 

criadas e editadas 

no SF são 

sincronizadas 

com o M3 às 

04:00H. Se as 

encomendas não 

for sincronizada 

fica como 

pendente. 

  

189 99 Integracao 
Encomendas: 

M3 -> SF 

As encomendas 

criadas e editadas 

no M3 são 

sinconizadas às 

05:00H para o SF 

  

190 100 Integracao 
Produtos: M3 

-> SF 

Os produtos 

criados e 

editados no M3 

são sincronizados 

à 01:30H para o 

SF 

  

191 101 Integracao 
ERP M3 -

>SF 

Interface de 

tarifas bases: 

Enviar todas as 

taxas de bases 

válidas 

  

192 102 Integracao 
SF -> ERP 

M3 

Interface de 

campanhas / 

Pack : enviar as 

campanhas e 

datas validade 

  

193 103 Integracao 
Faturas: M3 -

> SF 

As faturas 

criadas e editadas 

no M3 são 

sincronizadas às 

06:00H com o SF 

  

194 104 Integracao 
Moradas: M3 

-> SF 

As moradas 

criadas e editadas 

no M3 são 

sincronizadas 

com o SF às 

01:00H 
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195 105 Integracao 
Dividas: M3 -

> SF 

Os dados sobre 

as dívidas criadas 

e editadas no 

M3, são 

sincronizadas à 

01:30H com o SF 

  

196 105 Integracao 
Dividas: M3 -

> SF 

Os dados sobre 

as dívidas 

recebidas pelo 

M3 actualizam o 

estado dos 

clientes no SF 

(blacklist ou não) 

  

197 126 
Apoio ao 

cliente 

Clientes - 

Web-to-Case 

Captura  

automática para 

o SF de um 

formulário do 

website da 

Expanscience 

(http://www.expa

nscience.pt/conta

cto) 

  

198 127 
Apoio ao 

cliente 
 

Como apoio 

cliente quer gerir 

as reclamações 

das farmácias 

dentro do 

salesforce, em 

vez do excel 

  

199 128 
Apoio ao 

cliente 
Reclamações 

Deve ser 

registadas no SF 

o número da 

encomenda, os 

produtos 

associados e a 

quantidade de 

cada produto 

  

200 128 
Apoio ao 

cliente 
Reclamações 

Ao ser criada 

uma reclamação 

deve ser enviado 

um email para o 

João, com a 

informação sobre 

a reclamação 

  

201 129 
Apoio ao 

cliente 
Reclamações 

Canais de 

entrada de 

reclamções: 

Telefone, Email, 

Vendedor, 

Merchandiser 

  

202 135 
Apoio ao 

cliente 
Atores 

Todas os atores 

têm visibilidade 

(parcial ou total) 

sobre todas as 

reclamações no 

geral e dentro da 

ficha de cada 

farmácia 
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203 136 
Apoio ao 

cliente 

Relatórios e 

paineís 

Ver o estado de 

todas as 

reclamações em 

aberto, e desde 

quando estão 

abertas 

  

204  Merchandis

er 

Actividade de 

merchandiser 

Criar uma 

actividade de 

merchandiser 

apartir de uma 

farmácia 

1) Entrar numa farmácia 

2) Escolher a opção "Criar actividade 

de merchandiser" 

Deverá aparecer 

o formulário com 

os respectivos 

campos a serem 

preenchidos 

205  Merchandis

er 

Actividade de 

merchandiser 

Salvar uma 

actividade de 

merchandiser 

apartir de uma 

farmácia 

1) Entrar numa farmácia 

2) Escolher a opção "Criar actividade 

de merchandiser" 

3) Clicar na opção "Salvar" 

Deve salvar e 

apresentar a 

página da 

actividade 

acabada de criar 

206  Merchandis

er 

Criar pedido 

de 

merchandiser 

Criar um pedido 

de merchandiser 

apartir de um 

menu de uma 

farmácia 

1) Entrar numa farmácia 

2) Escolher a opção "Criar pedido de 

merchandiser" 

Deverá aparecer 

o formulário com 

os respectivos 

campos a serem 

preenchidos 

207  Vendedor 
Produto por 

sortido 

Criar um novo 

Produto por 

Sortido com tipo 

desconto 

“Acordo”. 

1)Criar um novo produto por sortido 

com o tipo desconto “Acordo” 

2)Deixar o campo “Quantidade” em 

branco 

Não deve deixar 

criar e deve 

aparecer “Teste 

1” escrito a 

vermelho, no 

campo “Tipo de 

desconto”. 

208  Vendedor Encomendas 

Criar 

encomenda, 

comprar 

produtos, e 

fechar 

encomenda 

1)  
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Anexo A.2 – Bugs reportados 

Bug nº: 1 

Data: 12/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Reposição 

Assunto: Admite valores negativos  

Prioridade: sem prioridade 

Descrição: Dentro dos menu reposição: Nas setas (de “dentro”) junto ao valor (número) 

permite colocar valores negativos 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Mesmo Bug para o menu Promoções (bug nº10). 

 

Evidências: 

Image 1 

 
 

 

Bug nº: 2 

Data: 12/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Reposição 

Assunto: “Check” da visualização das campanhas  

Prioridade: sem prioridade 

Descrição:  A ordem das campanhas visualizadas não fica seguida.  

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

 
 

 

Bug Nº: 3 

Data: 12/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Reposição 
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Assunto:  Mensagem de erro na página de campanha, quando clicado o botão 

‘Menu’  

Prioridade: Prioritário 

Descrição:  Ao clicar no botão menu, dentro de uma página de campanhas aparece uma 

mensagem de erro, como se pode ver na imagem.     

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

(Id caso de teste : 2) 

Evidencias: 

Image 1 

 
 

 

Bug Nº: 4 

Data: 12/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Reposição 

Assunto: Informação de quantidade em histórico dos produtos não aparecem em 

todos os produtos 

Prioridade: Prioritário 

Descrição:  A informação de quantidade em histórico para o mês (informação a verde), 

não aparece em todos os produtos.    

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

  O mesmo erro no menu Promoções (Bug nº11) 

Evidencias:
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Bug Nº: 5 

Data: 12/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Reposição 

Assunto:  Valor do objectivo do vendedor não é guardado   

Prioridade: Prioritário 

Descrição:  O valor do objectivo do vendedor não é guardado quando voltamos ao 

menu inicial. Depois de se retomar o menu Reposição o valor está a zero (image 1). 

Se efetuarmos uma nova compra   de um  produto o campo volta a ter o respectivo 

valor (image 2).   

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

   Image 1 

 
 

Image  2 

 
 

 

Bug Nº: 6 

Data: 12/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Reposição 

Assunto:  Nome das Campanhas     

Prioridade: Prioritário 

Descrição:  Quando entramos no menu Reposição aparece uma certa lista de 

campanhas. Se entrarmos numa campanha e se clicar no botão ‘voltar’, a lista 

campanhas é diferente, onde aparecem algumas  novas. Como se pode ver no link 

abaixo. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGuGa_1mTWchMB0FGRIWggP4XD4x

quvQhOHCcofxQ14/edit?usp=sharing 

 

 

Bug Nº: 7 

Data: 13/06/2017 

Profile: Seller 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGuGa_1mTWchMB0FGRIWggP4XD4xquvQhOHCcofxQ14/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGuGa_1mTWchMB0FGRIWggP4XD4xquvQhOHCcofxQ14/edit?usp=sharing
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Menu: Reposição 

Assunto:  Valor dos objectivos não atualizam 

Prioridade: Prioritário 

Descrição:  Dentro de uma página de campanha ( Campanha mustela), os valores dos 

objectivos depois se comprar ou retirar produtos nos botões ‘+’ e ‘-’ os valores não 

atualizam. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

Image 1 

 
 

Image 2 

 
 

 

Bug Nº: 8 

Data: 13/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Reposição 

Assunto:  Data não guarda 

Prioridade: Prioritário 

Descrição: Altera a data na página de campanhas (image 1), depois de se sair de uma 

campanha específica a Data não fica guardada. (image2). 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

Image 1 
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Image 2 

 
 

 

Bug Nº: 9 

Data: 13/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Reposição 

Assunto:  Valores continuam a diminuir mesmo depois de a quantidade estar a 

zero 

Prioridade: Prioritário 

Descrição: Os valores continuam a diminuir mesmo depois de a quantidade do produto 

estar a zero. Depois de carregar no botão ‘-’ (Image 1) no produto que tem a 

quantidade a zero, os valores continuam a aumentar (Image 2) 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias:  

   Image 1  
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   Image 2 

 
 

 

Bug Nº: 10 

Data: 13/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Promoções 

Assunto: Admissão de valores negativos 

Prioridade: sem prioridade 

Descrição: Nas setas (de “dentro”) junto ao valor (número) permite colocar valores 

negativos. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

  O mesmo erro no menu Reposição (Bug nº1). 

 

Evidencias: 
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Bug Nº: 11 

Data: 13/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Promoções 

Assunto:  Informação da quantidade em histórico dos produtos não aparecem em 

todos os produtos 

Prioridade: 

Descrição: A informação de quantidade em histórico para o mês (informação a verde), 

não aparece em todos os produtos.    

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Igual ao bug nº 4 mas menu diferente. 

Evidencias: 

 

 
 

 

Bug Nº: 12 

Data: 13/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Promoções 

Assunto:  Valores continuam a diminuir mesmo depois de a quantidade estar a 

zero 

Prioridade: 

Descrição: Os valores continuam a diminuir mesmo depois de a quantidade do produto 

estar a zero. Depois de carregar no botão ‘-’ (Image 1) no produto que tem a 

quantidade a zero, os valores continuam a aumentar (Image 2) 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

O mesmo erro no menu Reposição (Bug nº9). 
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Evidencias: 

   Image 1  

 
 

   Image 2 

 
 

 

Bug Nº: 13 

Data: 13/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Devoluções 

Assunto:  Nota de devolução inválida 

Prioridade: 

Descrição: Quando se introduz o nº da nota de devolução dá erro, como se pode ver na 

(image 1). Depois da mensagem de erro permite continuar (Image 2), e a nota de 

devolução é inserida e na mesma (Image 3). 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

Image 1 
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Image 2 

 
Image 3 

 
 

 

Bug Nº: 14 

Data: 13/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Devoluções 

Assunto:  Continua sem validar nenhuma nota 

Prioridade: 

Descrição: Permite continuar sem ter nenhum nº de nota de devolução validada. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias:  
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Bug Nº: 15 

Data: 13/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Ver nota de encomenda 

Assunto:  Nº da encomenda 

Prioridade:  

Descrição: O nome do nº de encomenda devia ser outro. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias:  

 

 
 

 

Bug Nº: 16 

Data: 13/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Ver nota de encomenda 

Assunto:  Data do pedido 

Prioridade:  

Descrição: Data do pedido não  corresponde a data correta. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

Image 1 

 
 

 

Bug Nº: 17 

Data: 13/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Ver nota de encomenda 

Assunto: Valor Total 

Prioridade:  

Descrição: O valor total com  muitas casa decimais.   

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 Image 1 
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Bug nº: 18 

Data: 14/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Ver nota de encomenda 

Assunto: Número da parte inteira 

Prioridade: 

Descrição: O valor no preço total quando a parte inteira é zero não aparece o 

algarismo. 

Observações: 

Evidencias: 

 
 

 

Bug nº:19 

Data: 14/06/2017 

Profile: Seller  

Menu: Reposições 

Assunto:Não aparecem produtos nas campanhas 

Prioridade: 

Descrição: No menu Reposições, os produtos não aparecem nas campanhas. Só 

aparecem produtos nas campanhas ‘Mustela Maternidade’, ‘Mustela Festa Bebés 

2017’, ‘Mustela Muda da Fralda’,  ‘Mustela Bebé 9,90€ Upgrade’, ‘Soro Fisiológico’, 

‘Akileine’,  ‘Marimer’,  ‘Parasidose’, ‘Akilhiver’. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

 

Evidencias: 
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Bug nº:20 

Data: 14/06/2017 

Profile: Seller  

Menu: Inicial 

Assunto: O texto deve ser diferente 

Prioridade: 

Descrição: O texto que aparece deve conter “O valor X(valor mínimo) não foi atingido”. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

 
 

 

Bug nº:21 

Data: 14/06/2017 

Profile: Seller  

Menu: Inicial 

Assunto: Aparece um alerta 
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Prioridade: 

Descrição: Quando se confirma a escolha  dos valores de ‘5%’ ou ‘7%’ aparece um 

novo alerta. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

 
 

 

Bug nº:22 

Data: 14/06/2017 

Profile: Seller  

Menu: Inicial 

Assunto: Não confirma 

Prioridade: 

Descrição: Depois de confirmar, não avança. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 
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Bug nº:23 

Data: 14/06/2017 

Profile: Seller  

Menu: Ver nota de encomenda 

Assunto: Cria vários pedidos para a mesma data 

Prioridade: 

Descrição:  Cria várias “tabelas” para a entrega no mesmo mês e para a mesma data 

do pedido. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

 
 

 

Bug nº:24 

Data: 14/06/2017 

Profile: Seller  
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Menu: Inicial 

Assunto: Mensagem de erro 

Prioridade: 

Descrição:  Quando se clica no botão para fechar actividade, depois de se confirmar a  

mensagem de fechar actividade (Image 1), aparece a mensagem de erro(Image 2). 

Antes de fechar a encomenda foi ‘comprado’ alguns produtos no menu Reposição 

(Image 3). 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

Image 1 

 
 

Image 2 

 
 

Image 3 
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Bug Nº:25 

Data: 14/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Ver nota da encomenda 

Assunto: Data do Pedido e Ordem de Apresentação 

Prioridade:  

Descrição: Depois de fazer  pedidos nos menus Reposição e Promoção, com a data   de 

14/06/2017. No menu ‘Ver Nota de Encomenda’ as encomendas não ficam com a data 

de hoje e a ordem não aparece conforme os meses.  

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

Image 1

 

 
 

Image 2 
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Bug Nº:26 

Data: 14/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Inicial  - ‘Guardar e enviar’ 

Assunto: Botão ‘Guardar e enviar’ 

Prioridade:  

Descrição: Quando se carrega no botão ‘Guardar e enviar’ aparece a seguinte janela 

(Image 1) , se quiser voltar ao menu inicial não dá. Falta um botão ‘Voltar’. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

 Image 1 

 
 

 

Bug Nº:27 

Data: 14/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Inicial - Guardar e sair 

Assunto: Data do resumo da visita 
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Prioridade:  

Descrição: A data do Resumo da visita não é a correta. A encomenda foi criada no dia 

14/06/2017. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

 

Evidencias: 

 

 
 

 

Bug Nº:28 

Data: 14/06/2017 
Profile: Seller 
Menu: Inicial  - ‘Guardar e Sair’ 
Assunto: Botão ´Voltar’ no menu ‘Guardar e sair’ 
Prioridade:  
Descrição: No menu ‘Guardar e Sair’, se for necessário voltar atrás não conseguimos. 
Não temos nenhum botão para esse efeito.    
Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 
58.0.3029.110) 
Idêntico ao Bug nº26 
Evidencias: 
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Bug Nº:29 

Data: 14/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Acordo  

Assunto: Setas trocadas 

Prioridade:  

Descrição: Depois de editar o ‘Estado de acordo’ na farmácia para ‘Avisar na próxima 

visita’ (Image 1) e de escolher ‘SIM, sem rappel’ (Image 2). Na página de “Escolha de 

Acordo”, os  valores estão trocadas, quando clicamos na seta mais (>) o valor que 

aparece é 10% (Image 3) e quando se clica na seta menos  (<) aparece o valor 12%. 

(Image 4). 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Acontece o mesmo quando se escolhe a opção ‘Sim, com rappel’ (Image 2). 

Evidencias: 
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Image 1 

 
Image 2 

 
Image 3 

 
Image 4 

 
 

 

Bug Nº:30 

Data: 16/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Inicial 

Assunto: Botão verde 

Prioridade:  

Descrição: Depois de editar o ‘Estado de acordo’ nos detalhes da farmácia para ‘Avisar 

na próxima visita’ (Image 1) e de escolher ‘SIM, sem rappel’ (Image 2) e de avançar na 
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página “Escolha de Acordo” (Image 3). Aparece o botão “verde” (Image 4) no menu 

Inicial. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

  Acontece o mesmo quando se escolhe ‘SIM, com rappel’ (Image 2). 

Evidencias: 

 

Image 1 

 
 

Image 2 

 
 

Image 3 
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Image 4 

 
 

 

Bug Nº:31 

Data: 16/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Página de “Escolha de Acordo” 

Assunto: Avança sem confirmar o preenchimento de dados 

Prioridade:  

Descrição: Na página de “Escolha de acordo” (Image 1), é permitido avançar sem que 

os campos das assinaturas do cliente e do vendedor estejam preenchidos.  

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

 

Evidencias: 
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Image 1 

 
Image 2 

 
 

 

Bug Nº:32 

Data: 16/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Ver nota de encomenda 

Assunto: Aparecem tabelas de Devoluções vazias 

Prioridade:  
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Descrição: Depois de comprar produtos no menu ‘Reposição’ e fazer devoluções de 

alguns produtos no menu ‘Devoluções’. No menu ‘Ver nota de encomenda’ aparece 

duas tabelas  de Devoluções, onde uma está vazia (Image 1). 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

 

Evidencias: 

 

Image 1 

 
 

 

Bug Nº:33 

Data: 16/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Dentro de uma Campanha   

Assunto: Data Futura e Data Entrega 

Prioridade:  

Descrição: Depois de se editar um produto, dentro de uma campanha com a opção de 

‘Entrega Inicial’ selecionada e a opção de ‘Data Futura’ desselecionada (Image 1). Na 

aplicação, dentro da campanha o produto alterado aparece com o campo de  ‘Data 

Futura’ (Image 2). 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

 

Evidencias: 

 

Image 1 
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Image 2  

 
 

 

Bug Nº:34 

Data: 16/06/2017 

Profile:Admin 

Menu: Catálogo - Related 

Assunto: Confuso para encontrar  

Prioridade: 

Descrição: Para aplicar os descontos nas campanhas e nos produtos é confuso 

Observações:Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencia:  

 

Image 1 
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Image 2 

 
 

 

Bug Nº:36 

Data: 16/06/2017 

Profile:Admin 

Menu:  

Assunto: Campo Order nos Produtos 

Prioridade:  

Descrição: Na página de “editar” produtos não tem nenhum campo ‘Order’. 

Observações:Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencia: 

 

Image 1 
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Bug Nº:37 

Data: 16/06/2017 

Profile:Admin 

Menu:  

Assunto: Campos de Desconto nas Campanhas 

Prioridade:  

Descrição: Nos ‘detalhes’ das farmácias os campos sobre o Acordo não se encontram 

todos juntos.  

Observações:Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencia: 

 

Image 1 



111 

 

 
 

 

Bug Nº:38 

Data: 19/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Ver nota de encomenda 

Assunto: Descontos  

Prioridade:  

Descrição: Com nenhum tipo de desconto na campanha (A-Cerumen) selecionado, e 

com o tipo de desconto ‘Produto grátis’ no produto (PM CIRCULAR A-CERUMEN 

COLORAC). O desconto não funciona, não é oferecido o produto escolhido. 

Os campos necessários no preenchimento das promoções do produto, não tem 

preenchimento obrigatório. (Quantidade necessária vender p/Desconto) . 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

link configurações: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sSV8VD_pa-

ydM0rS3Vo2qbZMnoIu1cI_nOO5nygDRg0/edit#gid=0 

 

Image 1 



112 

 

 
 

 

Bug Nº:40 

Data: 19/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: “Dentro” dos menus das campanhas, nos produtos 

Assunto: Mensagem de  Erro  

Prioridade:  

Descrição: Quando se carrega nos botões (+ e -) para aumentar ou diminuir o número 

de produtos aparece erro (Image 1). (Erro nos objectivos) 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 
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Bug Nº:41 

Data: 19/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: “Dentro” da menu das campanhas, nos produtos 

Assunto: Mensagem de Erro 

Prioridade:  

Descrição: Depois de se carregar nos botões (+ e -) para aumentar ou diminuir o número 

de produto, qualquer que seja o botão que se clique a seguir aparece a mensagem de 

erro. (Image 1) 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

Image 1 

 
 

 

Bug Nº:42 

Data: 19/06/2017 

Profile: Seller 

Menu:  Ver nota da encomenda  

Assunto: Descontos 

Prioridade:  

Descrição: Na campanha ‘Ecrinal’ com o tipo de desconto ‘Desconto Variável’ (Se 

vender 1 a 40 produtos desta campanha tem um desconto de 20%, e se vender entre 

41 a  500 000 tem desconto de 30%). O desconto aplicado não é o certo, esta aplicar o 

valor de 10% (valor igual ao desconto do Acordo) 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

link configurações: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sSV8VD_pa-

ydM0rS3Vo2qbZMnoIu1cI_nOO5nygDRg0/edit#gid=0 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sSV8VD_pa-ydM0rS3Vo2qbZMnoIu1cI_nOO5nygDRg0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sSV8VD_pa-ydM0rS3Vo2qbZMnoIu1cI_nOO5nygDRg0/edit#gid=0
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Image 1: 

 
 

 

Bug Nº:43 

Data: 19/06/2017 

Profile: Seller 

Menu:  Ver nota da encomenda  

Assunto: Descontos 

Prioridade:  

Descrição: Na campanha ‘Marimer’ com o tipo de desconto ‘Desconto Extra’ 

(Quantidade mínima a vender de 5, quantidade máxima de 20 e com desconto de 40%). 

O desconto aplicado ao produto com tipo de desconto ‘Desconto da campanha’ não é o 

certo, esta aplicar o valor de 10% (valor igual ao desconto do Acordo) 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

link configurações: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sSV8VD_pa-

ydM0rS3Vo2qbZMnoIu1cI_nOO5nygDRg0/edit#gid=0 

 

Image 1 

 
 

 

Bug Nº:44 

Data: 19/06/2017 

Profile: Seller 

Menu:  Ver nota da encomenda  

Assunto:Nome nº da encomenda 

Prioridade:  

Descrição: O nome do número da encomenda não deve conter espaços. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sSV8VD_pa-ydM0rS3Vo2qbZMnoIu1cI_nOO5nygDRg0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sSV8VD_pa-ydM0rS3Vo2qbZMnoIu1cI_nOO5nygDRg0/edit#gid=0
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Image 1 

 
 

 

Bug Nº:45 

Data: 19/06/2017 

Profile: Seller 

Menu:  Ver nota da encomenda  

Assunto: Data do pedido 

Prioridade:  

Descrição: Não deve permitir que a ‘data do pedido’ seja inferior a data actual. Só deve 

permitir que a ‘data do pedido’ seja no dia a seguir à ‘data de criação’. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

Image 1 

 
 

 

Bug Nº:46 

Data: 19/06/2017 

Profile: Seller 

Menu:  Inicial - ‘Guardar e enviar’ 

Assunto: Erro no botão ‘Cancelar’ 

Prioridade:  

Descrição: Dentro da página ‘Guardar e enviar’, quando se seleciona o botão ‘Cancelar’ 

aparece a mensagem de erro, visível na Image 1. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

Image 1 



116 

 

 
 

 

Bug Nº:47 

Data: 19/06/2017 

Profile: Seller 

Menu:  Inicial - ‘Guardar e enviar’ 

Assunto: Botão ‘Voltar’ não funciona 

Prioridade:  

Descrição: O Botão na janela ‘Voltar’ não funciona. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome 

(Versão58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

Image 1 
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Bug Nº: 49 

Data: 19/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Reposição 

Assunto:  Valor do objectivo da farmácia não é guardado 

Prioridade:  

Descrição:  O valor do objectivo da farmácia não é guardado quando voltamos ao 

menu inicial. Depois de se retomar o menu Reposição o valor está a zero (image 1). 

Se efetuarmos uma nova compra de um produto o campo volta a ter o respectivo 

valor.   

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 
 

 

Bug Nº: 50 

Data: 20/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: ‘Ver nota da encomenda’ 

Assunto:  Desconto Extra + Desconto do Acordo  

Prioridade:  
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Descrição: No produto “Lancheira Musti Normal Pack 2” só aparece o desconto sem 

acordo  (7%) (botão no menu inicial). O desconto extra de 2% escolhido na 

campanha  não aparece.  

(Nota: Primeiramente foi necessário alterar quantidades nos produtos para que 

aparece-se  o valor (5% ou 7%)). 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

 
 

 

Bug Nº: 51  

Data: 20/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Regularizações Campanhas 

Assunto:  Validações 

Prioridade:  

Descrição: No menu da ‘Regularizações  Campanhas’  depois de preencher os 

campos (Image 1) dá uma mensagem de erro ‘A nota de regularização é inválida’ que 

não permite validar (Image 2), no entanto se regressar ao menu inicial e voltarmos a 

entrar no menu ‘Regularizações  Campanhas’ a nota está lá (Image 3) e permite 

continuar. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

Image 1 

 
Image 2 

 
Image 3 
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Bug Nº: 52 

Data: 20/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Ver nota de encomenda 

Assunto:  Descontos nas regularizações e Devoluções 

Prioridade:  

Descrição: Os descontos nas regularizações aparecem a 0%, devia aparecer 100%. 

Depois de voltar às regularizações e introduzir mais produtos, já aparece a 100%. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

Image 1 

 
 

 

Bug Nº: 53 

Data: 20/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Regularização Campanha 

Assunto:  Valores negativos 

Prioridade:  

Descrição: No total do valor para descontar nas regularizações fica a valores 

negativos.  

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

 Image 1 
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Bug Nº: 54 

Data: 20/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Ver nota de encomenda 

Assunto: Desconto do acordo  ( ) 

Prioridade:  

Descrição: O valor de 5% ou 7% é confirmado (Image 1) mas não é aplicado (Image 

2). 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

Image 1 

 
 

Image 2 

 
 

 

Bug Nº: 55 
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Data: 20/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Devoluções / Regularizações de Campanha 

Assunto:  

Prioridade:  

Descrição: Permite escrever o número de produtos desejados, mesmo que não tenha 

“dinheiro” disponível suficiente (Image 1 e 2). Assume o valor no menu ‘Ver nota de 

encomenda’ (Image 3) e o “dinheiro” fica a negativo (Image 4). 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

Image 1

 
Image 2 

 
Image 3 

 
Image 4 

 
 

 

Bug Nº: 56 

Data: 20/06/2017 

Profile: Seller 

Menu:  

Assunto:  

Prioridade:  

Descrição: Ao se carregar no ‘Guardar e enviar‘ e ‘Guardar e sair’ se finalizarmos 

fecha a encomenda (Fechada não Integrada). 
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Não carreguei no botão no botão ( ) para fechar a encomenda.  

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

 

Bug Nº: 57 

Data: 20/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Criar Farmácia  

Assunto: Campos de Morada / código postal  

Prioridade:  

Descrição: Campos de Morada / código postal não aparece a sinalética (*) como é 

obrigatório preencher.  

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

 

Resolução (Esmeralda): as moradas são standard não é possível colocar 

obrigatório(*). Existe uma regra de Validação 

 

 

Bug Nº: 58 

Data: 20/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Criar  Encomenda 

Assunto: Mensagem de Erro  

Prioridade:  

Descrição: Mensagem de Erro diferentes no desktop (Image 1) e no tablet (Image 2) , 

quando se cria uma encomenda dentro de uma farmácia PTP. (PTP Teste tablet). 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) e Ipad. 

Evidencias: 

Image 1 



123 

 

 
Image 2 

 
 

 

Bug Nº: 59 

Data: 20/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Escolha do acordo 

Assunto: Mensagem de erro 

Prioridade:  

Descrição: Quando se clica no botão avançar, com os campos das assinaturas do 

cliente e do vendedor preenchidas (Image 1) dá mensagem de erro a dizer que tem de 

se preencher os campos das assinaturas obrigatoriamente (Image 2). 

Observações: Testes efectuados no Ipad. 

Evidencias: 

 

Image 1 
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Image 2 

 
 

 

Bug Nº: 60 

Data: 22/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Escolha do acordo 

Assunto:  Validação das assinaturas 

Prioridade: 

Descrição: A checkbox ‘Validar assinatura’ (Image 1) está ao contrário, se estiver 

selecionada aparece a mensagem de erro (Image 2).  

Observações: Testes efectuados no Ipad. 

Evidencias: 

 

Image 1 
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Image 2 

 
 

 

Bug Nº: 61 

Data: 22/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Reposição 

Assunto:  Não guarda as quantidades depois de se retirar produtos 

Prioridade: 

Descrição:  Não remove o produto da encomenda quando a quantidade é mudada 

para 0. 

Observações: Testes efectuados no Ipad. 

Evidencias: 

 

Image 1 (Quantidades iniciais) 



126 

 

 
 

Image 2 

 
 

Image 3 

 
 

 

Bug Nº: 62 

Data: 22/06/2017 
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Profile: Seller 

Menu: Ver nota de encomenda 

Assunto: Não faz scroll    

Prioridade: 

Descrição:  

Observações: Testes efectuados no  Ipad. 

Evidencias: 

 

Image 1 

 
 

 

Bug Nº: 63 

Data: 22/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Guardar e enviar / Guardar e sair 

Assunto: Botão ‘Ver campanha’ e Botão ‘voltar’ 

Prioridade: 

Descrição: O botão ‘Ver campanha’ no menu Guardar e enviar / Guardar e sair não 

aparecem os produtos  das  campanhas (Image 1) .   
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Dentro do menu do ‘botão ver campanha’ se carregarmos no botão ‘Voltar’ aparece 

uma mensagem de erro (Image 2). 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110), 

  Ipad. 

Evidencias: 

 

Image 1 

 
Image 2 

 
 

 

Bug Nº: 64 

Data: 22/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Ver encomendas / Promoções 

Assunto: Entrega imediata 

Prioridade: 

Descrição: Depois  se criar uma promoção com produtos para os meses de 

Agosto/Outubro/Dezembro  (campanha Akileine Kids) (Image 1) a promoção para o 1º 

mês (neste caso Agosto) fica como ‘Entrega Imediata. (Image 2) 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110), 

  Ipad. 

Evidencias: 

 

Image 1 
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Image 2 

 
 

 

Bug Nº: 65 

Data: 22/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Ver encomendas 

Assunto: Erro ortográfico  

Prioridade: 

Descrição: No menu ‘Ver encomendas’ Outubro está mal escrito. (Image 1) 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110), 

  Ipad. 

Evidencias: 

 

Image 1 

 
 

 

Bug Nº: 66 

Data: 22/06/2017 



130 

 

Profile: Seller 

Menu: Promoções 

Assunto: Valores do produto desaparecem 

Prioridade: 

Descrição: Na campanha ‘Akileine Kids’ no produto ‘AKL KIDS (9UNID 

+CUBO)DISPLAY’ se forem introduzidos valores, quando regressamos a esta 

campanha os valores voltam a zero. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110), 

  Ipad. 

Evidencias: 

 

 

Bug Nº: 67 

Data: 22/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Ver nota de encomendas 

Assunto: Encomendas em branco 

Prioridade: 

Descrição: Depois de retirar os produtos todos da encomenda, permanece a “tabela” 

vazia no menu ‘Ver nota de encomendas’ 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110), 

  Ipad. 

Evidencias: 

 

 
 

 

Bug Nº: 68 

Data: 22/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Criar encomendas (Offline) 

Assunto: Códigos obrigatórios 

Prioridade: 

Descrição: Os campos ‘Código M3 farmácia’  e ‘Data Entrega’ devem ser obrigatórios.  

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110), 

  Ipad. 

Evidencias: 
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Bug Nº: 69 

Data: 23/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Criar encomendas (Offline) 

Assunto: Picklist da escolha do tipo 

Prioridade: 

Descrição: Se na criação de uma encomenda offline selecionar  a Promoção dá erro.  

Observações: Testes efectuados no Ipad. 

Evidencias: 

 
 

 

Bug Nº: 70 

Data: 23/06/2017 
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Profile: Seller 

Menu: Criar encomendas 

Assunto: Mensagem de erro  

Prioridade: 

Descrição: Quando se cria uma nova encomenda numa farmácia aparece a seguinte 

mensagem de erro (Image 1) 

Observações: Testes efectuados no Ipad. 

Evidencias: 

  

Image 1 

 
 

 

Bug Nº:71 

Data: 23/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Encomendas offline / Ver nota de encomenda 

Assunto: Não aparece os produtos das encomendas offline 

Prioridade: 

Descrição: Depois de se criar as encomendas offline, nao aparecem os produtos no 

menu ‘Ver nota de encomenda’ 

Observações: Testes efectuados no Ipad. 

Evidencias: 

 

 

Bug Nº:72 

Data:23/06/2017 

Profile: Seller 

Menu:  

Assunto: Actividades de vendas  
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Prioridade: 

Descrição: Quando se cria várias encomendas offline na mesma farmácia está a criar 

mais que uma actividade de vendas.  

Observações: Testes efectuados no Ipad. 

Evidencias: 

 
 

 

Bug Nº:73 

Data:23/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Encomendas offline 

Assunto:  números negativos 

Prioridade: 

Descrição: Na quantidade de produtos aceita  números negativos. 

Observações: Testes efectuados no Ipad. 

Evidencias: 
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Bug Nº:74 

Data:26/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Promoções 

Assunto: Valores dos objectivos não actualizam 

Prioridade: 

Descrição: O valor dos objectivos no menu das promoções, não actualiza quando se se 

altera  a quantidade dos produtos. 

Observações: Testes efectuados no Ipad. 

Evidencias: 

 

 

Bug Nº:75 

Data:26/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Encomendas offline 

Assunto: Produto não aparece 

Prioridade: 
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Descrição: O produto ‘SERENACTIV AGUA MICELAR DESMAQ. 400ML’ que está 

presente na encomenda offline para que se possa escolher a quantidade. 

Quando a quantidade é escolhida, não aparece na encomenda. 

Observações: Testes efectuados no Ipad. 

Evidencias: 

Image 1 

 
Image 2 

 

 
 

 

Bug Nº:76 

Data:28/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Reposição 

Assunto: Campanha ‘Pack Master - 2017/06’  dá erro 



136 

 

Prioridade: 

Descrição: Quando se acede a campanha ‘Pack Master - 2017/06’  no menu ‘Reposição’ 

aparece uma mensagem de erro (Image 1).  Se quisermos sair da campanha, utilizando 

os botões ‘Menu’ e ‘Voltar’ dá mensagem de erro (Image 2).  

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

58.0.3029.110) 

Evidencias: 

  

    Image 1 

 
 

   Image 2 

 
 

 

Bug Nº: 77 

Data: 29/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Reposição 
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Assunto:  Valor do objectivo do vendedor não é guardado   

Prioridade:  

Descrição:  O valor do objectivo do vendedor não é guardado quando voltamos ao 

menu inicial. Depois de se retomar o menu Reposição o valor está a zero (Image 1). 

Se efetuarmos uma nova compra de um produto o campo volta a ter o respectivo valor 

(Image 2).   

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

59.0.3071.115) 

Evidencias: 

 

   Image 1 

 
 

Image  2 

 
 

 

Bug Nº: 78 

Data: 29/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Reposição 

Assunto:  Colocar a quantidade nos produtos a zero e aparece na encomenda    

Prioridade:  

Descrição:  Na campanha ‘Mustela Institucional’, no produto ‘Produto Teste 2’ (Image 

1) se for colocado a quantidade a zero, não retira o produto da encomenda (Image 2). 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

59.0.3071.115) 

Evidencias: 

 

Image 1 

 
Image 2 
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Bug Nº:79 

Data: 29/06/2017 

Profile: Seller 

Menu: Reposição / Promoções 

Assunto:   Valores dos objectivos   

Prioridade:  

Descrição: Se a quantidade dos produtos for introduzida por teclado, os valores dos 

objectivos não são alterados. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

59.0.3071.115) 

Evidencias: 

 

Image 1 

 
 

 

Bug Nº: 80 

Data: 05/07/2017 

Profile: Seller 

Menu: Menu Inicial 

Assunto:   Valor do desconto do acordo ( ) 

Prioridade:  

Descrição: Depois de escolhido e confirmado a primeira vez o valor da percentagem 

(Image 1), se pretendermos mudar o valor da percentagem novamente  (Image 2)  o 

valor não é aplicado à encomenda. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

59.0.3071.115) 
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Evidencias: 

 

Image 1 

 
 

Image 2 

 
 

Image 3 

 
 

 

Bug Nº: 81 

Data: 05/07/2017 

Profile: Seller 

Menu: Reposição 

Assunto:   Campanha ‘Mustela Bebé Coffrets’  dá erro 

Prioridade:  

Descrição: Quando se acede a campanha ‘Mustela Bebé Coffrets’  no menu 

‘Reposição’ aparece uma mensagem de erro (Image 1).   

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

59.0.3071.115) 

Evidencias: 

 

Image 1 
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Bug Nº: 82 

Data: 05/07/2017 

Profile: Seller 

Menu: Menu inicial 

Assunto:   Botão do valor do desconto do acordo ( ) 

Prioridade:  

Descrição: Com um a farmácia com o estado de acordo a ‘Não (são aplicadas as 

condições gerais)’, se sairmos da encomenda e escolhermos a opção ‘Ver 

encomenda’ no menu ‘Actividade do vendedor’  o botão do desconto do acordo 

desaparece. 

Observações: Testes efectuados no desktop, browser Google Chrome (Versão 

59.0.3071.115) 

Evidencias: 

 

 

Bug Nº: 83 

Data: 14/07/2017 

Profile: Seller 
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Menu:  Reposição / Promoções (Dentro das campanhas) 

Assunto: Seta dos valores dos objectivos 

Prioridade: 

Descrição:  Entrar numa campanha e se passar para a seguinte, a seta para aparecer 

o valor dos objectivos é clicada, mas as “caixas” com os objectivos não é mostrada. 

Observações: 

Evidencias:   

Imagem 1 

 
 

 

Bug Nº: 85 

Data: 18/07/2017 

Profile: Merchandiser 

Menu:  Farmácia 

Assunto: actividade de merchandiser 

Prioridade: 

Descrição: Dentro de uma farmácia escolher a opção “Criar Actividade de 

Merchandiser” (Imagem 1).  

Se escolhermos a opção “Cancelar” (Imagem 2), direciona-nos para uma  página com 

outro botão cancelar (Imagem 3), em vez de nos enviar para a página da farmácia 

(Imagem 4)  

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias:   

Imagem 1
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Imagem 2
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Imagem 3
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Imagem 4

 
 

 

Bug Nº:86 

Data: 18/07/2017 

Profile: Merchandiser 

Menu:  Farmácia 

Assunto:Criar actividade de merchandiser 

Prioridade: 

Descrição: Dentro de uma farmácia escolher a opção “Criar Actividade de 

Merchandiser”.  
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Depois de se preencher os campos, clicamos em “Salvar” (Imagem 1), a actividade é 

guardada e direciona-nos para uma página em branco só com outro botão cancelar 

(Imagem 2), em vez de nos enviar para a página da Actividade de Merchandiser 

criada. (Imagem 3) 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias:   

 

Imagem 1
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Imagem 2
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Imagem 3

 
 

 

Bug Nº: 87 

Data: 18/07/2017 

Profile: Merchandiser 

Menu:  Farmácia 
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Assunto:Criar pedido de merchandiser 

Prioridade: 

Descrição: Dentro de uma farmácia escolher a opção “Criar Pedido de Merchandiser”.  

(Imagem 1)Deveria aparecer uma página com campos para se preencher e aparece 

uma página em branco com o botão “Cancelar” (Imagem 2). 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias:   

 

Imagem 1

 
 

Imagem 2

 
 

 

Bug Nº: 88 

Data: 18/07/2017 

Profile: Merchandiser 

Menu:  Actividade de Merchandiser 

Assunto: Criar Formação 

Prioridade: 



149 

 

Descrição: No formulário para Criar Formação, não aparece o campo “Nº de pessoas” 

para preencher.  (Imagem 1) 

Depois de criada a formação aparece o campo “Nº de pessoas” a zero.  (Imagem 2) 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias:   

 

Imagem 1 

 
 

Imagem 2 
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Bug Nº: 89 

Data: 18/07/2017 

Profile: Merchandiser 

Menu:  Actividade de Merchandiser 

Assunto: Criar Formação \ Criar Visibilidade \ Criar Lineares   

Prioridade: 

Descrição: Depois de se criar Criar Formação \ Criar Visibilidade \ Criar Lineares em 

vez de nos apresentar a página do que foi criado, aparece uma página em branco, 

com o botão “Cancelar”. (Imagem 1) 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias:   

 

Imagem 1 
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Bug Nº: 90 

Data: 18/07/2017 

Profile: Merchandiser 

Menu:  Actividade de Merchandiser 

Assunto: Criar Visibilidade   

Prioridade: 

Descrição: É permitido apagar as Visibilidades. Aparece o botão Eliminar 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias:  

 

 

Bug Nº: 91 

Data: 18/07/2017 

Profile: Merchandiser 

Menu:  Actividade de Merchandiser 

Assunto: Fechar actividade  

Prioridade: 

Descrição: Depois de se fechar a actividade,  não aparece a hora de fecho na página 

da actividade (Image 1).  

É permitido fechar as actividades mais que uma vez, altera a data e hora para a última 

vez que é fechada. 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias:   

Imagem 1 
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Bug Nº: 92 

Data: 20/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Devoluções / Regularizações Campanha 

Assunto: Introduzir quantidades pelo teclado  

Prioridade: 

Descrição: Se introduzir as quantidades por teclado nos produtos o valor não é 

assumido 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias:   

 

 

Bug Nº: 93 

Data: 20/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Devoluções / Regularizações Campanha 

Assunto: Campanhas 

Prioridade: 

Descrição: Depois de passarmos para a campanha seguinte, desaparece a caixa dos 

valores nas campanhas. 

Observações:Testes efectuados no ipad 
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Evidencias:   

 

 

Bug Nº: 94 

Data: 20/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Reposição 

Assunto: Última campanha no menu Reposição 

Prioridade: 

Descrição:Se entrarmos na última campanha no menu Reposição (Imagem 1), se 

formos para a campanha anterior a “seta” desaparece (Imagem 2) 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias:   

Imagem 1 

 
Imagem 2 

 
 

 

Bug Nº: 95 

Data: 20/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Promoções 

Assunto: Última campanha do menu Promoções 
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Prioridade: 

Descrição: Se entrarmos na última campanha no menu Promoções, se utilizarmos a 

“seta”  (Imagem 1)para voltar para a campanha anterior abre uma página em branco 

(Imagem 2) 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias:   

Imagem 1 

 
 

Imagem 2 
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Bug Nº: 96 

Data: 20/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu:Reposição 

Assunto: Visto das campanhas 

Prioridade: 

Descrição: Não fica o visto nas campanhas já visitadas 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias:   

 

 

Bug Nº: 97 

Data: 20/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Encomenda ‘Guardar e Sair’  

Assunto: Adicionar contactos 

Prioridade: 

Descrição:Quando se introduz o contacto da pessoas a quem deixou amostras, no fim 

de uma visita. Não vai buscar os contactos existentes na farmácia.  

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias:   

Imagem 1 
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Bug Nº: 98 

Data: 21/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Devoluções /Regularizações Campanhas 

Assunto: Introduzir quantidades 

Prioridade: 

Descrição: Quando se introduz quantidades utilizando o teclado assume valores 

negativos. 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias:   

 

 

Bug Nº: 99 

Data: 21/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Reposição 

Assunto: Valores do Resumo 

Prioridade: 

Descrição: O valor no quadro do resumo não actualiza as quantidades 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

 

 

Bug Nº: 100 

Data: 21/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Menu inicial 

Assunto: Confirmação do valor da % do desconto  

Prioridade: 

Descrição: Com o estado de acordo a “Não(São aplicados as condições gerais)”, 

quando se escolhe o valor da % do desconto (“0% / 5% / 7%”) não confirma o valor. 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 
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Bug Nº: 101 

Data: 21/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Ver nota de encomenda 

Assunto: Actualizar o valor da % desconto  

Prioridade: 

Descrição: Depois de comprar produtos e escolhida a % aplicar para o desconto, se 

quisermos voltar alterar a % não é aplicada. 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

 

 

Bug Nº: 102 

Data: 24/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Promoções 

Assunto:Campanha ‘Pack Comforsil’  

Prioridade: 

Descrição: É a última campanha  e o botão do ‘next’ está activo.(Imagem 1) Se se 

carregar no botão aparece uma mensagem de erro (Imagem 2). 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

Imagem 1 

 
 

Imagem 2 
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Bug Nº: 103  

Data: 24/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Menu inicial (botão ‘ Guardar e enviar’ / ‘Guardar e sair’) 

Assunto: Valor mínimo (150 €) 

Prioridade: Alta 

Descrição: Na encomenda (AV-01189) tem quantidades com valores superiores a 

150€  (Imagem 1) e quando se guarda a encomenda aparece a msg ‘Não atingiu o 

valor mínimo 150€ ’ (Imagem 2) 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

Imagem 1 
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Bug Nº: 104 

Data: 24/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu:Promoção (Campanha ‘Pack Comforsil’) 

Assunto: Data da campanha  

Prioridade:  

Descrição: Na campanha ‘Pack comforsil’ a data predefinida é Julho (Imagem 1). Na 

nota de encomenda o pack aparece com a data de Março (Imagem 2). 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

Imagem 1 
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Imagem 2 

 
 

 

Bug Nº: 105 

Data: 24/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Resumo 

Assunto: Casas decimais 

Prioridade:  

Descrição: Muitas casas decimais 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 
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Bug Nº:107 

Data: 24/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Resumo no menu das promoções  

Assunto:  Quantidades na pop-up do resumo 

Prioridade:  

Descrição: Depois de retirar todas as quantidades introduzidas, aparecem quantidades 

na pop-up do resumo e não há quantidades introduzidas. 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

 Imagem 1 

 
 



162 

 

 Imagem 2 

 
 

 

Bug Nº:108 

Data: 24/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Finalizar a visita  

Assunto: Mensagem de erro 

Prioridade:  

Descrição: Quando se carrega em ‘Finalizar’ na janela onde pergunta se “Deixou 

material informativo?” aparece uma msg de erro. (Imagem 1)  

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

Imagem 1 
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Bug Nº:109 

Data: 24/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Menu inicial 

Assunto: Fechar encomenda 

Prioridade:  

Descrição: Se não houver produtos é permitido fechar a encomenda.  

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

 Imagem 1 

  
 

Imagem 2 
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Bug Nº:110 

Data: 25/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Promoções (Campanha ‘Pack Comforsil’) 

Assunto:Retirar pack 

Prioridade:  

Descrição: No ‘Pack Comforsil’ não permite retirar o pack da nota de encomenda. 

Deixa mudar o valor para zero, mas não o guarda.  

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

Imagem 1 
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Bug Nº:111 

Data: 25/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Promoções (Campanha ‘Pack Comforsil’) 

Assunto: Desconto extra 

Prioridade:  

Descrição: Quando selecionado o botão do Desconto extra ( ), abre a pop- up 

sem opções. 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

Imagem 1 
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Bug Nº:112 

Data: 25/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Promoções (Campanha ‘Pack Comforsil’) 

Assunto: index 

Prioridade:  

Descrição: Quando selecionado o botão do index ( ), abre a pop- up sem 

informação.(Imagem 1). 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

Imagem 1 

 
 

 

Bug Nº:113 

Data: 25/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Regularizações das campanhas 

Assunto: Nº de talão 

Prioridade:  

Descrição: O ‘Nº de Talão’ é composto só por números, se for introduzido letras não 

valida  a nota de regularização, mas não há nenhuma msg de erro.  

Observações:Testes efectuados no ipad 

           A mensagem de erro que agora aparece, diz que o nº de talão já foi utilizado 

anteriormente (não aconteceu). O mesmo acontece no menu das devoluções, com a 

nota de devolução. (Imagem 1) 

Evidencias: 

 Imagem 1 
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Bug Nº:114 

Data: 26/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Ficha de uma farmácia 

Assunto: Nº de visitas 

Prioridade:  

Descrição: Não guarda o número de visitas do ano, conforme pedido no requisito 

funcional Nº 19  

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidências: 

 
 

 

Bug Nº:115 

Data: 27/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Resumo 

Assunto: Quantidades não estão certa 

Prioridade:  

Descrição: As quantidades apresentadas no menu ‘Resumo’ não estão conforme as quantidades  

de produtos pedidas.  

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidências: 

 Imagem 1 
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Imagem 2 

 
 

Imagem 3 
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Bug Nº:116 

Data: 27/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Resumo 

Assunto: Valor líquido da encomenda não está certo  

Prioridade:  

Descrição: O valor líquido da encomenda não corresponde ao valor líquido no menu 

‘Ver nota de encomenda’ 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

 Imagem 1 
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Imagem 2 

 
Imagem 3 
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Bug Nº:117 

Data: 27/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Morada de entrega / Assinatura no fim da visita 

Assunto: Mensagem de erro 

Prioridade:  

Descrição: Depois de escolher a opção ‘Finalizar’ na página de adicionar ‘Motivo’ nas 

campanhas importantes não vendidas (Imagem 1). Avança para a página de escolher 

a morada de entrega e aparece erro (Imagem 2).  

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

Imagem 1 

 
 

Imagem 2 
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Bug Nº:118 

Data: 27/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Assinatura no fim da visita 

Assunto: Disposição do nome de quem assina  

Prioridade:  

Descrição: O nome da pessoa que assina  deve estar ao lado da ‘Assinatura do 

cliente’ e da ‘Assinatura do vendedor’ 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

 Imagem 1 
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Bug Nº:119 

Data: 27/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Pop-up da escolha de descontos 

Assunto: Pop-up não têm o 0% selecionado 

Prioridade:  

Descrição: A pop-up do escolha de desconto quando não há acordo e são aplicadas 

as condições gerais, quando é aberta não aparece o ‘0%’ selecionado. 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

 Imagem 1 

 

 
 

 

Bug Nº:120 

Data: 27/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Pop-up da escolha de descontos 

Assunto: Pop-up não guarda a seleção feita 

Prioridade:  
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Descrição: A pop-up da escolha de desconto quando não há acordo e são aplicadas 

as condições gerais, depois de escolhida a ‘%’  (Imagem 1) pretendida e confirmada, 

se voltar abrir a pop-up não se encontra nenhuma ‘%’ selecionada. (Imagem 2) 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

 Imagem 1 

 
 Imagem 2 

 
 

 

Bug Nº:121 

Data: 27/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Menu Reposição - Campanha ‘ECRINAL’ 

Assunto:  Botão ‘Desconto Extra’ 

Prioridade:  

Descrição: Mensagem de erro quando o botão de ‘desconto extra’ é clicado 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

 Imagem 1 
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Bug Nº:122 

Data: 27/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Regularizações Campanhas 

Assunto: Valor  

Prioridade:  

Descrição: Numa regularização com o valor de ‘100,00’.(Imagem 1) Se forem 

introduzidas quantidades nos produtos (Imagem 2), e se mais tarde forem retiradas 

todas as quantidades o valor não volta anterior (1000,00). (Imagem 3)  

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

 Imagem 1 



176 

 

 
 

Imagem 2 

 
 

 Imagem 3 
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Bug Nº:123 

Data: 27/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Contacto 

Assunto: Adicionar o mesmo contacto mais que uma vez 

Prioridade:  

Descrição: É permitido adicionar o mesmo contacto mais que uma vez, deveria ser só 

um contacto de cada. 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

 Imagem 1 
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Bug Nº:124 

Data: 27/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Reposição - Resumo 

Assunto: Mensagem de erro  

Prioridade:  

Descrição: Quando se fecha o resumo, aparece uma mensagem de erro. 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

 Imagem 1 

 
 

 

Bug Nº: 125 

Data: 27/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Assinar acordo 

Assunto: Nome do cliente e do vendedor  

Prioridade:  

Descrição: Falta nome do cliente e do vendedor ao lado das assinaturas no Acordo. 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

 Imagem 1 
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Bug Nº:126 

Data: 28/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Pop-up da escolha de descontos 

Assunto: Não actualiza as quantidades 

Prioridade:  

Descrição: Depois de retirados todos os produtos da encomenda, na pop-up continua 

aparecer as quantidades anteriores.  

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

Imagem 1 

 
 

Imagem 2 
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Bug Nº:127 

Data: 28/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Campanhas (Promoções/ Reposição/ Regularizações / Devoluções) 

Assunto: Mensagem de erro 

Prioridade:  

Descrição: Se na primeira campanha carregar na seta de navegação entre campanhas 

para ir para a anterior (que não existe) dá uma msg de erro.  

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

Imagem 1 
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Bug Nº:128 

Data: 28/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Vistos Campanhas (Regularizações / Devoluções) 

Assunto: Mensagem de erro 

Prioridade:  

Descrição: Nas devoluções e regularizações as campanhas ficam com os vistos dos 

outros menus (Reposição) 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

Imagem 1 
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Bug Nº:129 

Data: 28/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Promoções (Campanha ‘Pack Comforsil’) 

Assunto: Seta navegação entre campanhas 

Prioridade:  

Descrição:  Se a seta para avançar para a próxima campanha for selecionada aparece 

uma msg de erro (Imagem 1). 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

Imagem 1 

 
 

 

Bug Nº:130 

Data: 28/07/2017 

Profile: Vendedor 
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Menu: Promoções (Campanha ‘Pack Comforsil’) 

Assunto: Botão Resumo 

Prioridade:  

Descrição:  Se o botão do resumo for selecionado aparece uma msg de erro (Imagem 

1).  

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

Imagem 1 

 
 

 

Bug Nº:131 

Data: 28/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Promoções (Campanha ‘Pack Comforsil’) 

Assunto: Desconto extra 

Prioridade:  

Descrição: Erros detectados depois de carregar no seta ‘next’ (setas de navegação)  

Quando selecionado o botão do Desconto extra ( ), abre a pop- up sem opções, 

se selecionar a opção ‘Confirmar’ aparece msg de erro. (Imagem 1) 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 

Imagem 1 
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Bug Nº:132 

Data: 28/07/2017 

Profile: Vendedor 

Menu: Promoções 

Assunto: Ordenação das campanhas 

Prioridade:  

Descrição: As campanhas que tem produtos comprados nas visitas anteriores não vão 

para o fim da lista, continuam no mesmo lugar. 

Observações:Testes efectuados no ipad 

Evidencias: 
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Anexo B – Anexos referentes à implementação da aplicação 

GTS 

Anexo B.1 – Dicionário de dados 

 

Account 

Nome  Descrição Tipo  Valores Obrigatório Único Observações 

id_account Número sequencial 

que identifica cada 

account (cliente) 

Auto 

number 

  

X x 

Gerado pelo sistema 

Account 

Name 

Nome da account 

(cliente) 

Text 

Area(255

) 

  

X  

  

Parent 

Account  

Uma account "pai" , 

a que esta pertence 

Referenc

e 

  
  

  

Account 

Number 

Número de 

referência da acount 

Text(40)   
  

  

Account Site Informação da 

morada da account 

Text(80)   
  

  

Type Tipo da account Picklist Prospect ; 

Customer - 

Direct; 

Customer - 

Channel; 

Technology 

Partner; 

Other 

  

Valores da picklist 

definidos pela 

Salesforce 

Industry Tipo do negocio da 

account 

Picklist Agriculture;

Apparel;Ban

king;Biotech

nology; 

Other 

  

Valores da picklist 

definidos pela 

Salesforce 
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Rating Categoriza a account Picklist Hot; Warm; 

Cold   

Valores da picklist 

definidos pela 

Salesforce 

Website Website da account URL(255

) 

  
  

  

Ownership Tipo do dono da 

account 

Picklist Public; 

Private; 

Subsidiary; 

Other 

  

Valores da picklist 

definidos pela 

Salesforce 

Employees Número de 

empregados na 

account 

Number(

8, 0) 

  

  

  

Annual 

Revenue 

Receita anual Currency

(18, 0) 

  
  

  

Phone Número principal da 

account 

Phone   
  

  

Email Email principal da 

account 

Email   
  

  

Fax Número de fax da 

account 

Phone   
  

  

Shipping 

Address 

morada para onde 

deve ser enviado 

correio 

Address   

  

  

 

Contact 

Nome  Descrição Tipo (Salesforce) Valores Obrigatório Único Observações 

id_conctat Número sequencial que 

identifica cada teste 

Auto Number   
x x 

  

Name Nome do contacto Text(128)   x    

Title Cargo do contacto dentro da 

account 

Text(128)   
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Department Departamento a qual o 

contacto se encontra 

associado 

Text(80)   

  

  

Birthdate Data de nascimento do 

contacto 

Data   
  

  

Reports To Um contato já existente a 

qaul este responde 

Reference 

(Contact) 

  
  

  

Phone Número de telefone do 

contacto 

Phone   
  

  

Home Phone Número de telefone de casa 

do contacto 

Phone   
  

  

Mobile Número de telemóvel do 

contacto 

Phone   
  

  

Other Phone Outro número para contacto Phone       

Fax O número de fax do contacto Phone       

Email O email do contacto Email       

Assistant Nome do assistente deste 

contacto 

Text(40)   
  

  

Asst. Phone Número de telefone do 

assistente  

Phone   
  

  

Other 

Address 

Outras moradas disponiveis Address   
  

  

Languages As linguas que o contato 

"fala" 

Test(100)   
  

  

Description Descrição do contacto Long Text 

Area(32000) 

  
  

  

id_account Referência para a acoount 

onde pertence o contacto 

Reference 

(account) 

  
x  
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Users 

Nome  Descrição Tipo (Salesforce) Valores Obrigatório Único Observações 

id_user Número sequencial que 

identifica cada teste 

Auto Number   
x x 

  

Name Nome do utilizador Text(80)       

Address Morada do utilizador Address       

Nickname Nickname do utilizador Text(40)   x x   

Company Name Nome da empresa  Text(80)       

Department Departamento a qual se 

encontra associado  

Text(80)   
  

  

Email Email do utilizador Email   x    

Phone Telefone do utilizador Phone   x    

Mobile Telemovel do 

utilizador 

Phone   
x  

  

Active Se este utilizador se 

encontra ativo 

Checkbox  True; 

False 
x  

  

Profile Referência para o 

profile, onde são 

definidas as permissões  

Reference 

(Profile) 

  

x  

  

Role Referência para o role, 

onde é definida a 

hierarquia 

Reference (Role)   

  

  

 

Projecto 

Nome  Descrição Tipo(Salesforce) Valores Obrigatório Único Observações 

id_projecto Número sequencial que 

identifica cada projeto 

Auto Number   

x 

x Gerado pelo 

sistema, com o 

formato P-{0000} 

Nome__c Nome do projecto Text Area(255)   x     
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Descricao__

c 

Descrição do projeto Long Text 

Area(32768) 

  
x 

    

Estado__c Estado actual do 

projeto 

Picklist Recolha 

de 

requisito

s; 

Desenvo

lvimento

; Testes; 

Concluíd

o 

x 

    

Data_inicio

__c 

Data de início do 

projeto 

Date   
 

    

Data_final_

_c 

Data de conclusão  do 

projeto 

Date   

 

  É preenchido 

automicamente 

quando o estado 

do projeto é 

"Concluído" 

Gestor_de_

projecto__c 

Utilizador a qual foi 

atribuída a função de 

gestor de projeto 

Reference 

(User) 

  

x 

    

Gestor_de_

cliente__c 

Utilizador a qual foi 

atribuída a função de 

gestor de cliente no 

projeto 

Reference 

(User) 

  

x 

    

Responsavel

_de_teste__

c 

Utilizador a qual foi 

atribuída a função de 

responsável de testes 

no projeto 

Reference 

(User) 

  

 

    

Rating__c Demostra em cores a 

envoluçao dos testes 

Formula (Text)   
 

    

N_de_Requi

sitos__c 

Número de requisitos 

funcionais totais 

associados ao projeto 

Number(18, 0)   
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N_Casos_de

_teste__c 

Número de casos de 

teste totais associados 

ao projeto 

Number(18, 0)   

 

    

N_de_Teste

s__c 

Número total de testes 

associados ao projeto 

Number(18, 0)   
 

    

Testes_Ok_

_c 

Número de testes com 

estado "Ok" associados 

ao projeto 

Number(18, 0)   

 

    

Testes_Nok

__c 

Número de testes com 

estado "NOk" 

associados ao projecto 

Number(18, 0)   

 

    

id_account ID da Account 

associada ao projecto 

Reference 

(Account) 

  
x 

    

 

Requisitos Funcionais 

Nome  Descrição Tipo (Salesforce) Valores Obrigatório Único Observações 

id_requisito Número sequencial que 

identifica cada requisito 

funcional 

Auto Number   

x x 

Gerado pelo 

sistema, com o 

formato R-

{0000} 

Prioridade__c Prioridade do 

desenvolvimento do 

requisito funcinal 

Picklist   

  

  

Modulo__c Módulo a que pertence 

o requisito funcional 

Text(255)   
  

  

Perfil__c Perfil onde pertence 

este requisito 

Text(255)   
  

  

Tema__c Tema do requisito 

funcional 

Text(255)   
x  

  

Descricao__c Descrição do Requisito 

funcional 

LongText 

Area(32768) 

  
  

  



191 

 

id_projecto Projecto ao qual 

pertence este requisito 

funcional 

Reference 

(Projecto) 

  

x  

  

id_user Utilizador que criou o 

requisito 

Reference (User)   
x  

  

 

Casos de Teste 

Nome  Descrição Tipo 

(Salesforce) 

Valores Obrigatório Único Observações 

id_caso_teste Número sequencial 

que identifica cada 

cado de teste 

Auto 

Number 

  

x x 

Gerado pelo 

sistema, com o 

formato C-

{0000} 

Perfil__c Perfil no software 

onde o caso de teste se 

aplica  

Text(255)   

  

  

Modulo__c Módulo onde o teste 

vai ser realizado 

Text(255)   
  

  

Descricao_teste__c Descrição do caso de 

teste 

Long Text 

Area(32768) 

  
  

  

Passos_do_teste__c Os passos a seguir 

para realizar o teste 

Long Text 

Area(32768) 

  
  

  

Resultado_esperado__c Resultado esperado na 

realização do teste 

Long Text 

Area(32768) 

  
  

  

id_projecto Projecto ao qual 

pertence este caso de 

teste 

Reference 

(Projecto) 

  

x  

  

id_requisito Requisito funcional a 

qual pertence este caso 

de teste 

Reference 

(Requisitos 

Funcionais) 

  

x  

  

id_user Utilizador que criou o 

caso de teste 

Reference 

(User) 

  
x  
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Teste 

Nome Descrição Tipo 

(Salesforce) 

Valores Obrigatório Único Observações 

id_teste Número 

sequencial que 

identifica cada 

teste 

Auto Number   

x x 

Gerado pelo 

sistema, com o 

formato T-

{0000} 

Assunto__c Assunto (tema) do 

teste 

Text(255)   
x  

  

Estado__c Estado o qual se 

encontra o teste 

Picklist Em analise; 

Testar; Ok; 

Nok 

x  

  

Prioridade__

c 

Prioridade do 

teste 

Picklist Alta; Média; 

Baixa 
x  

  

Perfil__c Perfil no software 

onde o teste foi 

realizado 

Text(255)   

  

  

Modulo__c Módulo no 

software onde o 

teste foi realizado 

Text(255)   

  

  

Resultado_ob

tido__c 

Resultado obtido 

na realização do 

teste 

Text Area(255)   

x  

  

atribuir_a__c Utilizador da 

aplicação que vai 

ser atribuido a 

correção do teste 

Reference 

(User) 

  

  

  

Plataforma__

c 

Plataforma em 

que o teste foi 

realizado 

Text(255)   

x  

Exemplo deste 

campo é  o 

browser 

utilizado 

Dispositivo__

c 

Dispositivo em 

que o teste foi 

realizado 

Text(255)   

x  

Exemplo de 

valores para 

este campo: 
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computador, 

tablet 

Observação_

de_correcao_

_c 

Observações da 

correção 

Long Text 

Area(32768) 

  

  

Preenchido 

pelo utilizador 

que realizou a 

correção do 

teste 

id_caso_teste Caso de teste ao 

qual pertence este 

teste 

Reference (Caso 

Teste) 

  

x  

Preenchido 

pelo utilizador 

que realizou a 

correção do 

teste 

id_projecto Projecto ao qual 

pertence este teste 

Reference 

(Projecto) 

  

x  

Exemplo de 

valores para 

este campo: 

computador, 

tablet 

id_user Utilizador da 

aplicação que 

realizou o teste 

Reference 

(User) 

  

  

Preenchido 

pelo utilizador 

que realizou a 

correção do 

teste 
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Anexo B.2 - Permissões dos Utilizadores 

Cada figura contém um utilizador assim como, as atividades permitidas executar para 

cada objeto. 
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Anexo B.3 –  Trigger “UpdateNRequisitos” 

 

 


