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Resumo 

O presente relatório descreve o projeto realizado em contexto de estágio no âmbito 

da unidade curricular Projeto de Informática, integrada na Licenciatura em Engenharia 

Informática da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da 

Guarda.  

O projeto desenvolvido consiste numa plataforma web e aplicação Windows para 

gerir o suporte ao cliente da MestreClique – Sistemas de Informação, Lda. O principal 

objetivo de ambas é facilitar o registo de resolução de problemas e a gestão de recursos. 

A plataforma web permite aos técnicos Criar, Editar, Listar, Resolver e Imprimir tickets 

e permite aos clientes Criar, Editar, Listar, Imprimir e Avaliar tickets. A aplicação 

Windows, de uso exclusivo dos técnicos, permite Listar, Resolver e Verificar os tickets 

por resolver a cada intervalo de tempo definido pelo utilizador. 

Para o desenvolvimento do projeto, foi utilizada a metodologia de 

desenvolvimento ágil, SCRUM. Tanto a plataforma web como a aplicação Windows 

foram desenvolvidas utilizando ASP.NET e VB (Visual Basic) com recurso à base de 

dados SQLServer e WebServices SOAP (Simple Object Access Protocol). No caso da 

plataforma web, também foi utilizado HTML (Hypertext Markup Language), JavaScript 

e CSS (Cascading Style Sheet). 

O projeto foi realizado com sucesso e as opiniões deferidas pelos intervenientes 

foram positivas. O desenvolvimento do projeto foi cativante, não só graças ao problema 

real e dados reais, como também devido às tecnologias atuais utilizadas. 
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Abstract 

 The following report describes a project carried out in an internship context within 

the scope of the final project of the Computer Engineering degree at the Higher School 

of Technology and Management, Polytechnic of Guarda. 

The project consists in a web platform and a Windows application to manage 

MestreClique – Sistemas de Informação, Lda’s customer support. The main objective is 

to help the registry and resolution of problems as well as manage resources. The web 

platform allows the technicians to Create, Edit, List, Solve and Print tickets. And allows 

the clients to Create, Edit, List, Print and Evaluate tickets. The Windows application, of 

technician exclusive use, allows them to List, Solve and Verify tickets that need to be 

solved in  each period of time set by the user. 

In order to develop this project, the agile SCRUM methodology was used. Both 

the web platform and the Windows application were developed using ASP.NET and VB 

(Visual Basic) with SQLServer database and SOAP (Simple Object Access Protocol) 

WebServices. The web platform was also developed with HTML (Hypertext Markup 

Language), JavaScript and CSS (Cascading Style Sheet). 

Its realization was successful and the intervenient’s opinions were positive. The 

project development was captivating not only because it involved a real problem and real 

data but also because of the recent technologies used. 
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1 Introdução 

O presente documento descreve o projeto realizado em contexto de estágio 

desenvolvido pelo aluno Leonardo Manuel Ferreira dos Santos Lourenço, no âmbito da 

unidade curricular de Projeto de Informática do terceiro ano do curso de Engenharia 

Informática. 

1.1 Caraterização sumária da instituição  

A empresa onde foi realizado o projeto em contexto de estágio foi a MestreClique 

– Sistemas de Informação, Lda. Criada em 2002, situada na Avenida Monsenhor Mendes 

do Carmo na Guarda e com um foco no desenvolvimento de soluções para gestão de 

entidades que ministram formação, a MestreClique realiza os seguintes serviços: 

• Conceção e Configuração de Redes e Servidores 

• Consultoria, Análise e Integração de Sistemas 

• Análise e Conceção de Software à Medida 

• Criação de aplicações para Internet/Intranet 

• Aluguer de salas de formação e equipamentos 

• Formação técnica 

• Venda, instalação, manutenção e reparação de hardware 

1.2 Enquadramento 

Nos dias de hoje é de enorme prioridade manter um bom relacionamento com os 

nossos clientes, mais importante que atrair novos clientes é manter os que temos. 

A MestreClique deseja aumentar a capacidade de resposta e a eficácia da resolução 

de problemas dos seus clientes, enquanto certifica que todos estes passos são registados. 

Neste contexto surgiu a necessidade de criar uma plataforma web e uma aplicação 

Windows, esta exclusiva para os técnicos, que possibilitasse à MestreClique a gestão do 

suporte ao cliente, um sistema de tickets. 

A nível pessoal, os aspetos que levaram à escolha deste projeto foram a 

possibilidade de trabalhar num ambiente mais profissional e a possibilidade de aplicar 

todos conhecimentos adquiridos até à data. 



Introdução 

2 

 

1.3 Objetivos  

Os objetivos da plataforma web são os seguintes: 

• Registar tickets 

• Gestão de workflow dos tickets 

• No envio de um ticket, permitir anexar ficheiros e PrintScreens 

• Avaliação de tickets 

• Atribuição de técnicos 

• Seccionamento de tickets por categorias, prioridades e estados 

• Avisos automáticos por mail para os clientes 

• Imprimir tickets 

Os objetivos da aplicação Windows são os seguintes: 

• Gestão de workflow dos tickets 

• Seccionamento de tickets por estados 

• Notificar quando surgem tickets por resolver 

• Avisos automáticos por mail para os clientes 

No caso da plataforma web é de enorme importância que esta seja adaptável a 

dispositivos móveis, que seja um Website Responsivo. 

1.4 Etapas do Estágio 

O estágio consistiu nas seguintes etapas: 

1. Análise do sistema 

2. Integração de webservices com as aplicações a realizar  

3. Implementação da aplicação web 

4. Implementação da aplicação Windows 

5. Publicação e testes 

1.5 Estrutura do documento 

O relatório é constituído por oito capítulos e está estruturado do seguinte modo: neste 

capítulo, foi feita uma breve introdução sobre a plataforma web e a aplicação Windows e 

os objetivos previstos para a construção das mesmas. No capítulo dois, são apresentadas 

as plataformas existentes no mercado que se enquadram no tema do projeto, assim como 



Introdução 

3 

 

uma comparação das mesmas em relação ao sistema de tickets desenvolvido. No capítulo 

três, é definida a metodologia para a análise de requisitos. No capítulo quatro, é descrita 

toda a análise de requisitos. No capítulo cinco, são apresentadas as tecnologias utilizadas 

para a implementação. No capítulo seis, é descrita a implementação da solução proposta 

com as janelas da plataforma web e da aplicação Windows, para uma melhor 

compreensão. No capítulo sete, são expostos os testes que foram feitos ao longo da 

elaboração da plataforma web. Por fim, no último capítulo, encontra-se a conclusão que 

descreve o trabalho desenvolvido e as perspetivas de desenvolvimento que se pretendem 

efetuar no futuro.   
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2 Estado da Arte 

Uma vez definidos os objetivos propostos para o desenvolvimento do projeto, foi 

necessário realizar uma pesquisa para o levantamento de soluções existentes. 

Após realizada a pesquisa foram encontradas várias plataformas focadas em suporte 

ao cliente, das quais as seguintes quatro têm a maior presença no mercado. Na seguinte 

Tabela 1 - Comparação de funcionalidades por plataforma podemos verificar uma 

comparação das suas funcionalidades relevantes à realização deste projeto [1]. 

Tabela 1 - Comparação de funcionalidades por plataforma 

 
osTicket [2] [3] 

[4] 

Salesforce Service 

Cloud [5] [6] [7] 

Zendesk [8] [9] 

[10] 

Zoho Desk [11] 

[12] [13] 

Preço Inicial 9$/mês/utilizador 25$/mês/utilizador 5€/mês/utilizador 12€/mês/utilizador 

Plano Gratuito Trial de 30 dias Trial de 14 dias Trial de 30 dias Trial de 15 dias 

Gestão do 

workflow dos 

tickets 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Anexos nos 

tickets 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Avaliação de 

tickets 
  ✓ ✓ 

Atribuição de 

técnicos 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Seccionamento 

de tickets por 

categorias, 

prioridades e 

estados 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Avisos 

automáticos 

por mail para 

os clientes 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Impressão de 

tickets 
✓ ✓ ✓ ✓ 
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Website 

Responsivo 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Integração com 

bases de dados 

externas 

    

Integração com 

webservices 

SOAP 

✓    

Plataformas 
Cloud(Web) e 

Windows 

Cloud(Web), 

Android e IOS 

Cloud(Web), 

Android e IOS 
Cloud(Web) 

 

A Tabela 2 - Comparação de preços por plataforma  mostra a comparação do dinheiro 

gasto com 5 utilizadores por mês por cada tecnologia. 

Tabela 2 - Comparação de preços por plataforma 

 osTicket 
Salesforce 

Service Cloud 
Zendesk Zoho Desk 

Dinheiro gasto 

por mês 
45$ / 40.43€  125$ / 112.31€ 25€ 60€ 

 

Apesar de tanto o osTicket e o Zendesk cumprirem com a maioria dos objetivos 

propostos e terem planos relativamente baratos, não permitem a integração com bases de 

dados externas. É de salientar que o Salesforce Service Cloud e o Zoho Desk fazem parte 

de plataformas CRM (Customer Relationship Management) que incluem funções para lá 

do sistema de tickets, funções essas desnecessárias para este projeto.  Das quatro 

tecnologias apenas duas permitem a avaliação de tickets e apenas uma permite a 

integração com webservices SOAP. 

Decidiu-se, assim, criar o nosso próprio suporte ao cliente. Isto permitir-nos-á a 

completa customização do nosso sistema de tickets. 

No capítulo seguinte descreve-se a metodologia escolhida para o desenvolvimento 

deste projeto. 
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3 Metodologia  

Para o desenvolvimento de uma plataforma web é necessário seguir normas e 

critérios de forma a agilizar este processo. Existem diferentes tipos de metodologias de 

desenvolvimento de software para ajudar a realização destas tarefas, das quais a 

metodologia estruturada, a metodologia orientada a objetos e a metodologia ágil são as 

principais. [14] 

Optou-se por usar a metodologia ágil, mais precisamente a metodologia Scrum, por 

se adequar a projetos complexos, cujos requisitos podem mudar com frequência, e pelo 

forte envolvimento da empresa no processo de desenvolvimento. 

Na secção seguinte é descrita a metodologia Scrum. 

3.1 Metodologia Scrum 

O Scrum é uma framework ágil para gestão e planeamento de projetos de software. 

[15]. O Scrum incentiva todos os membros a auto-organizarem-se enquanto trabalham 

num problema comum e a refletir sobre as “vitórias” e as “derrotas”, de forma a 

melhorarem continuamente [16].  

Esta metodologia tem os seguintes processos que são repetidos até se verificar a 

conclusão do projeto [17]: 

• Product Backlog - lista de requisitos do projeto, pode ser alterada a qualquer 

momento pelo Product Owner. 

• Sprint Backlog - lista de itens selecionados do product backlog e tarefas 

concretas para a implementação dos mesmos. 

• Sprints - iterações ou ciclos de desenvolvimento cujas durações máximas não 

ultrapassam um mês. São a unidade básica de desenvolvimento em Scrum. 

• Sprint Planning - reunião onde as tarefas para o sprint são identificadas e 

onde é definida a duração do sprint. 

• Daily Scrum – reunião de curta duração, usualmente de 15 minutos, onde se 

revê o que cada membro fez, planeia fazer e quais os obstáculos que 

encontrou. Esta reunião é realizada diariamente. 
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• Sprint Review - reunião informal que ocorre após a conclusão de um sprint 

onde se revê o trabalho que foi concluído e não concluído, e apresenta se o 

trabalho realizado aos stakeholders.  

• Sprint Retrospective – reunião onde todos os membros refletem sobre o sprint 

passado com o objetivo de verificar as necessidades de adaptações no 

processo de trabalho. Esta reunião ocorre após o sprint review e antes do 

sprint planning. 

No capítulo seguinte, é apresentada a análise de requisitos para que o sistema de 

tickets cumpra com os objetivos propostos. 
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4 Análise de requisitos  

Os requisitos de um sistema consistem numa descrição estruturada do procedimento 

que é esperado antes de ser desenhado, implementado e testado. [18] 

Com base nos objetivos propostos pela MestreClique, foi realizada uma análise que 

define quais os requisitos do sistema a desenvolver.   

Nas secções abaixo, são descritos os itens da linguagem UML (Unified Modeling 

Language) [19] necessários para implementar a plataforma web e a aplicação Windows.  

4.1 Diagrama de Contexto 

O diagrama de contexto é composto por fluxos de dados entre o sistema e as 

entidades externas (utilizadores) permitindo assim, identificar os vários módulos a serem 

realizados, os relacionamentos e elementos externos.  

A Figura 1, que se segue, ilustra o diagrama de contexto que traduz a solução para 

o problema apresentado. Temos como entidades externas o Administrador, o CPT 

(Coordenador Pedagógico Total), o CPL (Coordenador Pedagógico Local) e o 

Interlocutor. É de notar que, quando neste relatório falamos de técnicos, estamos a falar 

sobre o conjunto Administrador, CPT e CPL.  

 

Figura 1 - Diagrama de Contexto 
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4.2 Atores e respetivos casos de uso 

A Tabela 3, que se segue, tem como objetivo definir os atores e os seus respetivos 

casos da plataforma web. 

Tabela 3 - Atores e respetivos casos de uso - Plataforma web 

Atores Objetivos – Casos de Uso 

Administrador 

• Criar Ticket 

• Editar Ticket 

• Resolver Ticket 

• Colocar Ticket pendente 

• Atribuir Técnico 

• Visualizar Ticket 

• Imprimir Ticket 

• Listar por Categoria, Cliente e Estado 

• Pesquisar Atributo 

CPT 

• Criar Ticket 

• Editar Ticket 

• Resolver Ticket 

• Colocar Ticket pendente 

• Atribuir Técnico 

• Visualizar Ticket 

• Imprimir Ticket 

• Listar por Categoria, Cliente e Estado 

• Pesquisar por Atributo 

CPL 

• Criar Ticket 

• Resolver Ticket 

• Colocar Ticket pendente 

• Visualizar Ticket 

• Imprimir Ticket 

• Listar por Categoria, Cliente e Estado 

• Pesquisar por Atributo 

Interlocutor 
• Criar Ticket  

• Editar Ticket  
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• Visualizar Ticket 

• Imprimir Ticket  

• Listar por Categoria e Estado 

• Avaliar Ticket  

 

A Tabela 4, que se segue, segue tem como objetivo definir os atores e os seus 

respetivos casos da aplicação Windows. 

Tabela 4 - Atores e respetivos casos de uso - Aplicação Windows 

Atores Objetivos – Casos de Uso 

Administrador 

• Resolver Ticket 

• Colocar Ticket pendente 

• Listar todos os Ticket por resolver 

• Listar todos os Tickets 

CPT 

• Resolver Ticket 

• Colocar Ticket pendente 

• Listar todos os Ticket por resolver 

• Listar todos os Tickets 

CPL 

• Resolver Ticket 

• Colocar Ticket pendente 

• Listar todos os Ticket por resolver 

• Listar todos os Tickets 
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4.3 Diagramas de Casos de Uso 

Os diagramas de casos de uso permitem ver, de uma forma prática, todas as 

funcionalidades e interações que os atores vão ter com o sistema. Além disso, este resulta 

da junção do diagrama de contexto com a tabela de atores e respetivos casos de uso.   

A Figura 2 mostra o diagrama de casos de uso da plataforma web, na qual é possível 

ver a fronteira que delimita os casos de uso e os seus respetivos atores. 

Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso - Plataforma Web 
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A Figura 3 mostra o diagrama de casos de uso da aplicação Windows. 

 

Figura 3 - Diagrama de Casos de Uso - Aplicação Windows 

4.4 Diagrama de Estados 

O diagrama de estados permite visualizar o fluxo de transição de estados de um objeto. 

A Figura 4 seguinte mostra o diagrama de estados do ticket. O ticket pode ter 6 estados 

diferentes e todos eles podem passar ao estado resolvido. 

Figura 4 - Diagrama de Estados 
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4.5 Descrição dos casos de uso e Diagramas de Sequência 

A descrição dos casos de uso e os diagramas de sequência permitem, de uma forma 

mais detalhada, aprofundar os casos de uso.  

4.5.1 Casos de uso da plataforma web: 

4.5.1.1 Criar Ticket 

O título demonstra, claramente, o objetivo deste caso de uso. Uma das primeiras 

interfaces com a qual vamos ter contato é a “Criar Tickets”. É de notar que a interface do 

interlocutor não tem os campos técnico, cliente e interlocutor para preencher, visto que o 

cliente e interlocutor são preenchidos segundo a informação do login e o técnico é 

inserido como vazio. 

A seguinte Tabela 5 permite ver em detalhe este caso de uso. 

Tabela 5 - Descrição do caso de uso da plataforma web “Criar Ticket” 

Nome Criar Ticket 

Descrição Este caso de uso tem como objetivo criar um ticket. 

Pré-Condição Login válido. 

Caminho 

Principal 

1. O ator seleciona “Criar Tickets”. 

2. O sistema mostra formulário para criar um novo ticket. 

3. O ator introduz os dados (Assunto, Descrição, Categoria, 

Prioridade, Técnico, Cliente, Interlocutor, Ação, Projeto, 

Anexo, PrintScreen) necessários para a criação de um ticket. 

4. O ator seleciona a opção “Submeter”. 

5. O sistema cria um ticket com estado “Aberto” e com os dados 

inseridos. 

6. O sistema envia um email ao interlocutor associado ao ticket. 

Caminhos 

Alternativos 

3.   A) O ator seleciona a opção de cliente “Cliente Genérico”. 

      B) O sistema altera a lista para a escolha do interlocutor para 

uma caixa de texto para a inserção do nome do cliente 

4.   A) O ator seleciona a opção “Submeter mantendo dados”. 

Suplementos 

ou Adornos 

Fazer um teste onde se verifique:  

Se o sistema cria o ticket sem que os campos obrigatórios 

(Assunto, Descrição, Categoria, Prioridade, Técnico, Cliente, 

Interlocutor/Nome) estejam preenchidos; 
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Se o sistema envia um email para o interlocutor associado; 

Para complementar a descrição de caso de uso “Criar Ticket” (Tabela 5), o 

respetivo diagrama de sequência (Figura 37) que apresenta o cenário principal do caso de 

uso, onde o utilizador do sistema cria um ticket, encontra-se no Anexo A 2.1. 

4.5.1.2 Editar Ticket 

O objetivo deste caso de uso é editar o assunto e descrição de um ticket. Esta opção 

apenas está disponível se o ticket ainda não tiver um técnico associado. 

A Tabela 6 permite ver em detalhe este caso de uso. 

Tabela 6 - Descrição do caso de uso da plataforma web “Editar Ticket” 

Nome Editar Ticket 

Descrição Este caso de uso tem como objetivo editar um ticket. 

Pré-Condição Login válido. 

Caminho 

Principal 

1. O ator seleciona um ticket. 

2. O sistema mostra a visualização deste ticket. 

3. O ator seleciona a opção “Editar”. 

4. O sistema mostra a página de edição do ticket. 

5. O ator introduz os dados (Assunto, Descrição) para à edição 

do ticket.  

Caminhos 

Alternativos 

2.   A) O sistema mostra a visualização deste ticket sem opção de 

editar; 

Suplementos 

ou Adornos 

Fazer um teste onde se verifique:  

Se o sistema atualiza o ticket com o assunto e descrição nova; 

 

Para complementar a descrição de caso de uso “Editar Ticket” (Tabela 6), o 

respetivo diagrama de sequência (Figura 38) que apresenta o cenário principal do caso de 

uso, onde o utilizador do sistema edita um ticket, encontra-se no Anexo A 2.2. 

4.5.1.3 Resolver Ticket 

O objetivo deste caso de uso é resolver um ticket e enviar uma mensagem ao 

interlocutor a indicar que o assunto foi resolvido, pedindo também a avaliação da 

resolução. 

Na Tabela 7 permite ver em detalhe este caso de uso. 
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Tabela 7 - Descrição do caso de uso da plataforma web “Resolver Ticket” 

Nome Resolver Ticket 

Descrição 
Este caso de uso tem como objetivo colocar o ticket no estado 

resolvido e enviar um email ao interlocutor. 

Pré-Condição Login válido. 

Caminho 

Principal 

1. O ator seleciona um ticket. 

2. O sistema mostra a visualização deste ticket. 

3. O ator escreve a resposta que pretende enviar ao cliente. 

4. O ator seleciona a opção “Resolver”. 

5. O sistema atualiza o ticket com a resposta e estado 

“Resolvido”. 

6. O sistema envia um email ao interlocutor associado ao ticket. 

Caminhos 

Alternativos 

1. A) O ator seleciona a opção “Resolver”. 

B) O sistema atualiza o ticket com o estado “Resolvido”. 

C) O sistema envia um email ao interlocutor associado ao 

ticket. 

3. A) O ator deixa a resposta em branco. 

Suplementos 

ou Adornos 

Fazer um teste onde se verifique:  

Se o sistema atualiza o ticket com a resposta e estado 

“Resolvido”; 

Se o sistema envia um email para o interlocutor associado; 

 

Para complementar a descrição de caso de uso “Resolver Ticket” (Tabela 7), o 

respetivo diagrama de sequência (Figura 39) que apresenta o cenário principal do caso de 

uso, onde o utilizador do sistema resolve um ticket, encontra-se no Anexo A 2.3.A 2.2 

4.5.1.4 Colocar Ticket Pendente 

O objetivo deste caso de uso é colocar um ticket no estado pendente e registar uma 

mensagem para o próximo técnico. 

Na Tabela 8 podemos ver em detalhe este caso de uso. 

Tabela 8 - Descrição do caso de uso da plataforma web “Colocar Ticket Pendente” 

Nome Colocar Ticket Pendente 
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Descrição 
Este caso de uso tem como objetivo colocar o ticket no estado 

pendente. 

Pré-Condição Login válido. 

Caminho 

Principal 

1. O ator seleciona um ticket. 

2. O sistema mostra a visualização deste ticket. 

3. O ator escreve a resposta que pretende que fique registada. 

4. O ator seleciona a opção “Não consigo Resolver”. 

5. O sistema atualiza o ticket com o estado “Pendente”. 

Caminhos 

Alternativos 

1. A) O ator seleciona a opção “Não consigo Resolver”. 

3.   A) O ator deixa a resposta em branco. 

Suplementos 

ou Adornos 

Fazer um teste onde se verifique:  

Se o sistema atualiza o ticket com a resposta e estado 

“Pendente”; 

 

Para complementar a descrição de caso de uso “Colocar Ticket Pendente” (Tabela 

8), o respetivo diagrama de sequência (Figura 40) que apresenta o cenário principal do 

caso de uso, onde o utilizador do sistema coloca um ticket no estado pendente, encontra-

se no Anexo A 2.4. 

4.5.1.5 Visualizar Ticket 

O objetivo deste caso de uso é visualizar um ticket e o histórico dos seus estados. 

Apesar de todos os atores poderem usar este caso de uso, os resultados podem variar 

segundo o tipo de ator. Os administradores podem ver todos os tickets, os CPT’s podem 

ver os tickets que lhes estão associados e os tickets que ainda não têm técnico atribuído, 

os CPL’s apenas podem ver os tickets que lhes estão associados e os interlocutores podem 

ver os tickets que lhes estão associados e todos os que estão associados à empresa para 

qual trabalham. 

A seguinte Tabela 9 permite ver em detalhe este caso de uso. 

Tabela 9 - Descrição do caso de uso da plataforma web “Visualizar Ticket” 

Nome Visualizar Ticket 

Descrição 
Este caso de uso tem como objetivo visualizar um ticket e o histórico 

dos seus estados. 
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Pré-Condição Login válido. 

Caminho 

Principal 

1. O ator seleciona um ticket. 

2. O sistema mostra a visualização deste ticket. 

Caminhos 

Alternativos 

 

 

Suplementos 

ou Adornos 

Fazer um teste onde se verifique:  

Se o sistema mostra a visualização deste ticket; 

 

Para complementar a descrição de caso de uso “Visualizar Ticket” (Tabela 9), o 

respetivo diagrama de sequência (Figura 41) que apresenta o cenário principal do caso de 

uso, onde o utilizador do sistema visualiza um ticket, encontra-se no Anexo A 2.5. 

4.5.1.6 Atribuir Técnico 

O objetivo deste caso de uso é atribuir um técnico a um ticket. 

A seguinte Tabela 10 permite ver em detalhe este caso de uso. 

Tabela 10 - Descrição do caso de uso da plataforma web “Atribuir Técnico” 

Nome Atribuir Técnico 

Descrição Este caso de uso tem como objetivo atribuir um técnico ao ticket. 

Pré-Condição Login válido. 

Caminho 

Principal 

1. O ator seleciona um ticket. 

2. O sistema mostra a visualização deste ticket. 

3. O ator escolhe o técnico a atribuir. 

4. O ator seleciona a opção “Atribuir Técnico”. 

5. O sistema atualiza o ticket com o técnico escolhido. 

Caminhos 

Alternativos 

 

Suplementos 

ou Adornos 

Fazer um teste onde se verifique:  

Se o sistema atualiza o ticket com o técnico escolhido; 

Para complementar a descrição de caso de uso “Atribuir Técnico” (Tabela 10), o 

respetivo diagrama de sequência (Figura 42) que apresenta o cenário principal do caso de 

uso, onde o utilizador do sistema atribui um técnico a um ticket, encontra-se no Anexo A 

2.6. 
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4.5.1.7 Imprimir Ticket 

O objetivo deste caso de uso é imprimir um ticket segundo uma base específica da 

MestreClique. Os tickets só podem ser impressos caso estejam no estado “Aberto”, 

“Pendente” ou “Recusado”. 

Na Tabela 11 permite ver em detalhe este caso de uso. 

Tabela 11 - Descrição do caso de uso da plataforma web “Imprimir Ticket” 

Nome Imprimir Ticket  

Descrição Este caso de uso tem como objetivo imprimir um ticket. 

Pré-Condição Login válido. 

Caminho 

Principal 

1. O ator seleciona um ticket. 

2. O sistema mostra a visualização deste ticket. 

3. O ator seleciona a opção “Imprimir”. 

4. O sistema mostra a página de impressão do ticket. 

5. O ator seleciona a impressora e imprime o ticket. 

Caminhos 

Alternativos 

2.   A) O sistema mostra a visualização deste ticket sem opção de 

imprimir; 

Suplementos 

ou Adornos 

Fazer um teste onde se verifique:  

Se o ticket é impresso corretamente; 

 

Para complementar a descrição de caso de uso “Imprimir Ticket” (Tabela 11), o 

respetivo diagrama de sequência (Figura 43) que apresenta o cenário principal do caso de 

uso, onde o utilizador do sistema imprime um ticket, encontra-se no Anexo A 2.7. 

4.5.1.8 Listar por Categoria, Cliente e Estado 

O objetivo deste caso de uso é listar os tickets por categoria, cliente e estado. Neste 

caso de uso também é possível listar os tickets por resolver, ou seja, os tickets cujo estado 

seja “Aberto”, “Pendente” ou “Recusado”. 

A seguinte Tabela 12 permite ver em detalhe este caso de uso. 

Tabela 12 - Descrição do caso de uso da plataforma web “Listar por Categoria, Cliente e Estado” 

Nome Listar por Categoria, Cliente e Estado  

Descrição 
Este caso de uso tem como objetivo listar os tickets segundo a 

categoria, cliente e estado. 
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Pré-Condição Login válido. 

Caminho 

Principal 

1. O ator escolhe uma categoria, cliente e estado. 

2. O sistema lista todos os tickets cujas categorias, clientes e 

estados sejam iguais aos escolhidos pelo ator. 

Caminhos 

Alternativos 

1.   A) O ator escolhe o estado “Por Resolver” 

2.   A) O sistema não encontra tickets. 

Suplementos 

ou Adornos 

Fazer um teste onde se verifique:  

Se sistema lista todos os tickets cujas categorias, clientes e 

estados sejam iguais aos escolhidos pelo ator; 

 

Para complementar a descrição de caso de uso “Listar por Categoria, Cliente e 

Estado” (Tabela 12), o respetivo diagrama de sequência (Figura 44) que apresenta o 

cenário principal do caso de uso, onde o utilizador do sistema lista tickets por categoria, 

cliente e estado, encontra-se no Anexo A 2.8. 

4.5.1.9 Pesquisar por Atributo 

O objetivo deste caso de uso é listar os tickets segundo um atributo e texto que 

coincide com o atributo escolhido. 

A seguinte Tabela 13 permite ver em detalhe este caso de uso. 

Tabela 13 - Descrição do caso de uso da plataforma web “Pesquisar por Atributo” 

Nome Pesquisar por Atributo  

Descrição 
Este caso de uso tem como objetivo listar os tickets segundo um 

atributo. 

Pré-Condição Login válido. 

Caminho 

Principal 

1. O ator escolhe um atributo e escreve na caixa de texto. 

2. O ator prime em procurar. 

3. O sistema lista todos os tickets pelo texto que coincide com o 

atributo escolhido. 

Caminhos 

Alternativos 

3.   A) O sistema não encontra tickets. 

Suplementos 

ou Adornos 

Fazer um teste onde se verifique:  
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Se sistema lista todos os tickets pelo texto que coincide com 

o atributo escolhido; 

 

Para complementar a descrição de caso de uso “Pesquisar por Atributo” (Tabela 

13), o respetivo diagrama de sequência (Figura 45) que apresenta o cenário principal do 

caso de uso, onde o utilizador do sistema procura por tickets segundo um atributo, 

encontra-se no Anexo A 2.9. 

 

4.5.1.10 Listar por Categoria e Estado 

O objetivo deste caso de uso é listar os tickets por categoria e estado. Neste caso 

de uso também é possível listar os tickets por resolver, ou seja, os tickets cujo estado seja 

“Aberto”, “Pendente” ou “Recusado”. 

A seguinte Tabela 14 permite ver em detalhe este caso de uso. 

Tabela 14 - Descrição do caso de uso da plataforma web “Listar por Categoria e Estado” 

Nome Listar por Categoria e Estado  

Descrição 
Este caso de uso tem como objetivo listar os tickets segundo a 

categoria e estado. 

Pré-Condição Login válido. 

Caminho 

Principal 

1. O ator escolhe uma categoria e estado. 

2. O sistema lista todos os tickets cujas categorias e estados 

sejam iguais aos escolhidos pelo ator. 

Caminhos 

Alternativos 

1.   A) O ator escolhe o estado “Por Resolver” 

2.   A) O sistema não encontra tickets. 

Suplementos 

ou Adornos 

Fazer um teste onde se verifique:  

Se sistema lista todos os tickets cujas categorias, clientes e 

estados sejam iguais aos escolhidos pelo ator; 

 

Para complementar a descrição de caso de uso “Listar por Categoria e Estado” 

(Tabela 14), o respetivo diagrama de sequência (Figura 46) que apresenta o cenário 

principal do caso de uso, onde o utilizador do sistema lista tickets por categoria e estado, 

encontra-se no Anexo A 2.10. 
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4.5.1.11 Avaliar Ticket 

O objetivo deste caso de uso é avaliar um ticket. 

A seguinte Tabela 15 permite ver em detalhe este caso de uso. 

Tabela 15 - Descrição do caso de uso da plataforma web “Avaliar Ticket” 

Nome Avaliar Ticket  

Descrição Este caso de uso tem como objetivo avaliar um ticket. 

Pré-Condição Login válido. 

Caminho 

Principal 

1. O ator carrega no link para avaliar o ticket. 

2. O sistema atualiza o ticket com o estado “Recebido”. 

3. O sistema mostra a página de avaliação do ticket. 

4. O ator seleciona que o ticket ficou resolvido. 

5. O ator seleciona o nível de satisfação do tempo de resolução 

e escreve a observação. 

6. O sistema atualiza o ticket com o estado “Finalizado”, com o 

nível de satisfação e a observação. 

Caminhos 

Alternativos 

4.   A) O ator seleciona que o ticket não ficou resolvido. 

      B) O ator seleciona o nível de satisfação do tempo de 

resolução, escreve a observação e a descrição da razão pela qual 

considera que o ticket não está resolvido. 

      C) O sistema atualiza o ticket com o estado “Recusado”, com 

o nível de satisfação, a observação e a descrição. 

Suplementos 

ou Adornos 

Fazer um teste onde se verifique:  

Se o sistema mostra ou esconde a caixa de texto para a 

descrição segundo o que o ator selecionou; 

Se o sistema atualiza o ticket com o estado “Finalizado”, com 

o nível de satisfação e a observação 

 

Para complementar a descrição de caso de uso “Avaliar Ticket” (Tabela 15), o 

respetivo diagrama de sequência (Figura 47) que apresenta o cenário principal do caso de 

uso, onde o utilizador do sistema avalia um ticket, encontra-se no Anexo A 2.11. 
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4.5.2 Casos de uso da aplicação Windows: 

4.5.2.1 Resolver Ticket 

O objetivo deste caso de uso é resolver um ticket e enviar uma mensagem ao 

interlocutor a indicar que o assunto foi resolvido, pedindo também a avaliação da 

resolução. 

A seguinte Tabela 16 permite ver em detalhe este caso de uso. 

Tabela 16 - Descrição do caso de uso da aplicação Windows “Resolver Ticket” 

Nome Resolver Ticket 

Descrição 
Este caso de uso tem como objetivo colocar o ticket no estado 

resolvido e enviar um email ao interlocutor. 

Pré-Condição Login válido. 

Caminho 

Principal 

1. O ator seleciona um ticket. 

2. O sistema mostra a visualização deste ticket. 

3. O ator escreve a resposta que pretende enviar ao cliente. 

4. O ator seleciona a opção “Resolver”. 

5. O sistema atualiza o ticket com a resposta e estado 

“Resolvido”. 

6. O sistema envia um email ao interlocutor associado ao ticket. 

Caminhos 

Alternativos 

3.   A) O ator deixa a resposta em branco. 

Suplementos 

ou Adornos 

Fazer um teste onde se verifique:  

Se o sistema atualiza o ticket com a resposta e estado 

“Resolvido”; 

Se o sistema envia um email para o interlocutor associado; 

 

Para complementar a descrição de caso de uso “Resolver Ticket” (Tabela 16), o 

respetivo diagrama de sequência (Figura 48) que apresenta o cenário principal do caso de 

uso, onde o utilizador do sistema resolve um ticket, encontra-se no Anexo A 3.1. 

4.5.2.2 Colocar Ticket Pendente 

O objetivo deste caso de uso é colocar um ticket no estado pendente e registar uma 

mensagem para o próximo técnico. 
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A seguinte Tabela 17 permite ver em detalhe este caso de uso. 

Tabela 17 - Descrição do caso de uso da aplicação Windows “Colocar Ticket Pendente” 

Nome Colocar Ticket Pendente 

Descrição 
Este caso de uso tem como objetivo colocar o ticket no estado 

pendente. 

Pré-Condição Login válido. 

Caminho 

Principal 

1. O ator seleciona um ticket. 

2. O sistema mostra a visualização deste ticket. 

3. O ator escreve a resposta que pretende que fique registada. 

4. O ator seleciona a opção “Pendente”. 

5. O sistema atualiza o ticket com o estado “Pendente”. 

Caminhos 

Alternativos 

3.   A) O ator deixa a resposta em branco. 

Suplementos 

ou Adornos 

Fazer um teste onde se verifique:  

Se o sistema atualiza o ticket com a resposta e estado 

“Pendente”; 

 

Para complementar a descrição de caso de uso “Colocar Ticket Pendente” (Tabela 

17), o respetivo diagrama de sequência (Figura 49) que apresenta o cenário principal do 

caso de uso, onde o utilizador do sistema coloca um ticket no estado pendente, encontra-

se no Anexo A 3.2. 

4.5.2.3 Listar todos os Tickets 

O objetivo deste caso de uso é listar todos os tickets. 

A seguinte Tabela 18 permite ver em detalhe este caso de uso. 

Tabela 18 - Descrição do caso de uso da aplicação Windows “Listar todos os Tickets” 

Nome Listar todos os Tickets  

Descrição Este caso de uso tem como objetivo listar todos os tickets. 

Pré-Condição Login válido e passagem do intervalo de tempo. 

Caminho 

Principal 

1. O sistema lista todos os tickets. 
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Caminhos 

Alternativos 

1. A) O sistema não encontra tickets. 

Suplementos 

ou Adornos 

Fazer um teste onde se verifique:  

Se o sistema lista todos os tickets aos quais o ator tem acesso; 

 

Para complementar a descrição de caso de uso “Listar todos os Tickets” (Tabela 

18), o respetivo diagrama de sequência (Figura 50) que apresenta o cenário principal do 

caso de uso, onde o utilizador do sistema lista todos os tickets, encontra-se no Anexo A 

3.3. 

4.5.2.4 Listar todos os Tickets por resolver 

O objetivo deste caso de uso é listar todos os tickets por resolver. Os tickets por 

resolver são aqueles cujos estados são “Aberto”, “Pendente” ou “Recusado” 

A seguinte Tabela 19 permite ver em detalhe este caso de uso. 

Tabela 19 - Descrição do caso de uso da aplicação Windows “Listar todos os Tickets por resolver” 

Nome Listar todos os Tickets por resolver 

Descrição 
Este caso de uso tem como objetivo listar todos os tickets cujo estado 

seja “Aberto”, “Pendente” ou “Recusado”. 

Pré-Condição Login válido e passagem do intervalo de tempo. 

Caminho 

Principal 

1. O sistema lista todos os tickets por resolver. 

Caminhos 

Alternativos 

1. A) O sistema não encontra tickets por resolver. 

Suplementos 

ou Adornos 

Fazer um teste onde se verifique:  

Se o sistema lista todos os tickets por resolver aos quais o ator 

tem acesso; 

 

Para complementar a descrição de caso de uso “Listar todos os Tickets por 

resolver” (Tabela 19), o respetivo diagrama de sequência (Figura 51) que apresenta o 

cenário principal do caso de uso, onde o utilizador do sistema lista todos os ticket por 

resolver, encontra-se no Anexo A 3.4. 
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4.6 Diagrama de classes e Modelo ER 

Nesta secção, poderemos ver o diagrama de classes do sistema de ticket, 

representado pela Figura 5. O diagrama de classe é uma representação da estrutura e 

relações das classes que servem de modelo para os objetos [20]. Este diagrama mostra 

como as diferentes classes se relacionam entre si, quais os nomes das classes, os nomes 

dos seus atributos e as suas operações. Apesar de serem algumas as classes existentes, 

apenas as mais pertinentes serão descritas. 

A classe mais importante é a classe “T_Tickets”, pois é nesta classe que vão ficar 

todos os dados de um problema de um cliente: a categoria, a prioridade, o estado mais 

recente, etc. É nesta classe que recai que recai todo o sistema. 

A segunda classe mais importante é a classe “T_Tickets_Estados”. Nesta classe, 

vão ficar registadas as alterações de estado, juntamente com a data e o utilizador que 

provocou esta alteração como também dois atributos adicionais, as observações e a 

descrição. 

Figura 5 - Diagrama de Classes da Plataforma 
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A implementação deste diagrama de classes no modelo relacional originou o 

modelo ER (Entity-Relationship) apresentado na Figura 6. Este modelo representa de 

forma abstrata a estrutura que a base de dados terá. 

 

Figura 6 - Modelo ER 
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4.7 Dicionário de Dados 

Este dicionário de dados contém todas as tabelas da base de dados e está estruturado 

por: nome do campo, tipo de dados, tamanho, descrição, formato e restrições. 

Tabela 20 - Dicionário de dados da tabela "T_Categorias" 

T_Categorias 

Nome 
Tipo de 

Dados 
Tamanho Descrição Formato Restrições 

codcategoria Integer 10 
Chave primária da 

tabela. 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Não nulo. 

Único. 

desccategoria Varchar 100 Nome da categoria. 
Até 100 

carateres. 
Não nulo. 

 

 

Tabela 21 - Dicionário de dados da tabela "T_Prioridades" 

T_Prioridades 

Nome 
Tipo de 

Dados 
Tamanho Descrição Formato Restrições 

codprioridade Integer 10 
Chave primária da 

tabela. 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Não nulo. 

Único. 

descprioridade Varchar 50 Nome da prioridade. 
Até 50 

carateres. 
Não nulo. 

Operações: Classe T_Categorias 

Inserir () 
Conjunto de operações que permitem inserir os 

campos da classe. 

Editar () 
Conjunto de operações que permitem manipular os 

campos da classe. 

Consultar () 
Conjunto de operações que permitem obter os 

campos da classe. 
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Tabela 22 - - Dicionário de dados da tabela "T_Estados" 

T_Estados 

Nome 
Tipo de 

Dados 
Tamanho Descrição Formato Restrições 

codestado Integer 10 
Chave primária da 

tabela. 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Não nulo. 

Único. 

descestado Varchar 100 Nome do estado. 
Até 100 

carateres. 
Não nulo. 

 

 

 

 

Operações: Classe T_Prioridades 

Inserir () 
Conjunto de operações que permitem inserir os 

campos da classe. 

Editar () 
Conjunto de operações que permitem manipular os 

campos da classe. 

Consultar () 
Conjunto de operações que permitem obter os 

campos da classe. 

Operações: Classe T_Estados 

Inserir () 
Conjunto de operações que permitem inserir os 

campos da classe. 

Editar () 
Conjunto de operações que permitem manipular os 

campos da classe. 

Consultar () 
Conjunto de operações que permitem obter os 

campos da classe. 
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Tabela 23 - Dicionário de dados da tabela "T_Tickets_Estados" 

T_Tickets_Estados 

Nome 
Tipo de 

Dados 
Tamanho Descrição Formato Restrições 

codticket Integer 10 

Faz parte da chave 

primária (composta). 

Chave estrangeira 

que faz referência à 

tabela ‘T_Tickets’, 

campo ‘codticket’. 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Não nulo. 

codestado Integer 10 

Faz parte da chave 

primária (composta). 

Chave estrangeira 

que faz referência à 

tabela ‘T_Estados’, 

campo ‘codestado’. 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Não nulo. 

data Datetime 14 

Faz parte da chave 

primária (composta). 

Data em que foi 

alterado o estado do 

ticket 

‘dd-MM-yyyy 

HH:mm:ss’ 
Não nulo. 

codutilizador Integer 10 

Chave estrangeira 

que faz referência à 

tabela ‘Entidade’, 

campo ‘codentidade’. 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Não nulo. 

observacoes Varchar MAX 

Texto inserido pelo 

Interlocutor com o 

objetivo de sabermos 

a opinião do mesmo. 

Até o 

tamanho 

máximo de 

carateres. 

Pode ser 

nulo. 

descricao Varchar MAX 

Descrição da 

mudança de estado 

do ticket. 

Até o 

tamanho 

máximo de 

carateres. 

Pode ser 

nulo. 
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Tabela 24 - Dicionário de dados da tabela "T_Tickets" 

T_Tickets 

Nome 
Tipo de 

Dados 
Tamanho Descrição Formato Restrições 

codticket Integer 10 
Chave primária da 

tabela. 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Não nulo. 

assunto Varchar 500 Título do ticket. 
Até 500 

carateres. 
Não nulo. 

descricao Varchar MAX Descrição do ticket. 

Até o 

tamanho 

máximo de 

carateres. 

Não nulo. 

codcliente Integer 10 

Chave estrangeira 

que faz referência à 

tabela ‘Entidade’, 

campo 

‘codentidade’. 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Não nulo. 

codtecnico Integer 10 

Chave estrangeira 

que faz referência à 

tabela ‘Entidade’, 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Pode ser 

nulo. 

Operações: Classe T_Tickets_Estados 

Inserir () 
Conjunto de operações que permitem inserir os 

campos da classe. 

Editar () 
Conjunto de operações que permitem manipular os 

campos da classe. 

Consultar () 
Conjunto de operações que permitem obter os 

campos da classe. 
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campo 

‘codentidade’. 

resposta Varchar MAX 

Resposta dada pelo 

técnico após a 

resolução do ticket. 

Até o 

tamanho 

máximo de 

carateres. 

Pode ser 

nulo. 

codestado Integer 10 

Chave estrangeira 

que faz referência à 

tabela ‘T_Estados’, 

campo ‘codestado’. 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Não nulo. 

codcategoria Integer 10 

Chave estrangeira 

que faz referência à 

tabela 

‘T_Categorias’, 

campo 

‘codcategoria’. 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Não nulo. 

codprioridade Integer 10 

Chave estrangeira 

que faz referência à 

tabela 

‘T_Prioridades’, 

campo 

‘codprioridade’. 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Não nulo. 

datainsert Datetime 14 
Data em que foi 

criado o do ticket. 

‘dd-MM-

yyyy 

HH:mm:ss’ 

Não nulo. 

datafim Datetime 14 

Data em que o ticket 

foi resolvido ou 

finalizado. 

‘dd-MM-

yyyy 

HH:mm:ss’ 

Pode ser 

nulo. 

codaccao Integer 10 Código da ação. 
Até 10 

carateres. 

Pode ser 

nulo. 

codprojecto Integer 10 Código do projeto. 
Até 10 

carateres. 

Pode ser 

nulo. 
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ficheiro Varchar 50 

Nome e nome da 

extensão do ficheiro 

em anexo. 

Até 50 

carateres. 

Pode ser 

nulo. 

codinterlocutor Integer 10 

Chave estrangeira 

que faz referência à 

tabela ‘Entidade’, 

campo 

‘codentidade’. 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Não nulo. 

userinsert Integer 10 

Chave estrangeira 

que faz referência à 

tabela ‘Entidade’, 

campo 

‘codentidade’. 

Utilizador que criou 

o ticket. 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Não nulo. 

nomecliente Varchar 500 Nome do cliente. 
Até 500 

carateres. 
Não nulo. 

Resp2 Integer 1 

Avaliação, de 1 a 5, 

do tempo de espera 

da resolução do 

ticket. 

Até 1 carater. 
Pode ser 

nulo. 

observacoes Varchar MAX 

Texto inserido pelo 

Interlocutor com o 

objetivo de sabermos 

a opinião do mesmo. 

Até o 

tamanho 

máximo de 

carateres 

Pode ser 

nulo. 

dataresp Datetime 14 

Data em que o 

interlocutor realizou 

uma resposta ao 

ticket. 

‘dd-MM-

yyyy 

HH:mm:ss’ 

Não nulo. 
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Tabela 25 - Dicionário de dados da tabela "Entidade" 

Entidade 

Nome 
Tipo de 

Dados 
Tamanho Descrição Formato Restrições 

codentidade Integer 10 
Chave primária da 

tabela. 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Não nulo. 

nome Varchar 200 Nome da entidade. 
Até 200 

carateres. 
Não nulo. 

contribuinte Varchar 20 

Número de 

contribuinte da 

entidade 

Até 20 

carateres. 
Não nulo. 

email Varchar 50 
Endereço email da 

entidade. 

Até 50 

carateres. 
Não nulo. 

telefone Varchar 20 
Número de telefone 

da entidade. 

Até 20 

carateres. 

Pode ser 

nulo. 

telemovel Varchar 20 

Número de 

telemóvel da 

entidade. 

Até 20 

carateres. 

Pode ser 

nulo. 

username Varchar 100 Nome de utilizador. 
Até 100 

carateres. 
Não nulo. 

password Varchar 256 
Palavra-passe do 

utilizador. 

Até 256 

carateres. 
Não nulo. 

Operações: Classe T_Tickets 

Inserir () 
Conjunto de operações que permitem inserir os 

campos da classe. 

Editar () 
Conjunto de operações que permitem manipular os 

campos da classe. 

Consultar () 
Conjunto de operações que permitem obter os 

campos da classe. 
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nomeabreviado Varchar 200 
Nome abreviado da 

entidade 

Até 200 

carateres. 

Pode ser 

nulo. 

codentidadeee Integer 10 

Chave estrangeira 

que faz referência à 

tabela ‘Entidade’, 

campo 

‘codentidade’. 

Código da entidade 

empregadora. 

Até 10 

carateres. 

Pode ser 

nulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operações: Classe Entidade 

Inserir () 
Conjunto de operações que permitem inserir os 

campos da classe. 

Editar () 
Conjunto de operações que permitem manipular os 

campos da classe. 

Consultar () 
Conjunto de operações que permitem obter os 

campos da classe. 
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Tabela 26 - Dicionário de dados da tabela "Entidade_Tipo" 

Entidade_Tipo 

Nome 
Tipo de 

Dados 
Tamanho Descrição Formato Restrições 

codentidade Integer 10 

Faz parte da chave 

primária (composta). 

Chave estrangeira 

que faz referência à 

tabela ‘Entidade’, 

campo 

‘codentidade’. 

Até 10 

carateres. 

Maiores 

que 0. 

Não nulo. 

codentidadetipo Varchar 10 

Faz parte da chave 

primária (composta). 

Chave estrangeira 

que faz referência à 

tabela 

‘Tipo_Entidade’, 

campo ‘codtipoent’. 

Até 10 

carateres. 
Não nulo. 

 

 

 

 

 

 

Operações: Classe Entidade_Tipo 

Inserir () 
Conjunto de operações que permitem inserir os 

campos da classe. 

Editar () 
Conjunto de operações que permitem manipular os 

campos da classe. 

Consultar () 
Conjunto de operações que permitem obter os 

campos da classe. 
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Tabela 27 - Dicionário de dados da tabela "Tipo_Entidade" 

Tipo_Entidade 

Nome 
Tipo de 

Dados 
Tamanho Descrição Formato Restrições 

codtipoent Varchar 10 
Chave primária da 

tabela. 

Até 10 

carateres. 
Não nulo. 

desctipoent Varchar 100 
Descrição do tipo de 

entidade. 

Até 100 

carateres. 
Não nulo. 

 

 

 

No capítulo seguinte são descritas as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento 

deste projeto. 

Operações: Classe Tipo_Entidade 

Inserir () 
Conjunto de operações que permitem inserir os 

campos da classe. 

Editar () 
Conjunto de operações que permitem manipular os 

campos da classe. 

Consultar () 
Conjunto de operações que permitem obter os 

campos da classe. 
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5 Tecnologias 

Neste capítulo, são apresentadas as várias tecnologias e ferramentas utilizadas no 

desenvolvimento deste projeto. 

5.1 HTML 

HTML é a linguagem de marcação padrão para páginas web. É com esta linguagem 

que se criam os elementos fundamentais de uma página web, recorrendo a marcas ou tags, 

que são depois interpretadas por um web browser e exibidos ao utilizador. 

Como se decidiu desenvolver a solução numa página web, esta linguagem foi 

utilizada em todas as páginas web desenvolvidas. 

5.2 CSS 

CSS é uma linguagem de folhas de estilo utilizada para definir a apresentação de 

documentos escritos numa linguagem de marcação, como HTML ou XML (eXtensible 

Markup Language).   

O principal benefício é fornecer a separação entre o formato e o conteúdo de um 

documento. O CSS permite criar e alterar conjuntos de propriedades de estilo que, por 

sua vez permitem alterar o design de qualquer elemento HTML, através dum conjunto de 

regras. [21] 

5.3 JavaScript 

JavaScript é uma linguagem de programação, baseada em protótipos e que suporta 

os paradigmas de programação orientada a objetos, imperativa e declarativa. Com 

JavaScript, podemos criar efeitos especiais nas páginas e definir interatividades com o 

utilizador. O browser do utilizador é encarregado de interpretar as instruções JavaScript 

e executá-las para realizar estes efeitos e interatividades [22]. 

A utilização do JavaScript na plataforma web em várias páginas vai permitir que o 

utilizador interaja mais facilmente com o sistema. 

5.4 ASP.NET 

ASP.NET é a plataforma da Microsoft para o desenvolvimento de aplicações web 

e é o sucessor da tecnologia ASP (Active Server Pages). Permite, através de uma 
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linguagem de programação integrada na .NET Framework, criar páginas dinâmicas [23]. 

Há outras linguagens de programação para a web, tais como PHP (Hypertext 

Preprocessor).  

No entanto, decidiu-se utilizar o ASP.NET pelas seguintes razões:  

• Experiência de uso anterior através da cadeira de Programação para a 

Internet.  

• A plataforma web à qual esta será adicionada estar contruída também em 

ASP.NET.  

Esta tecnologia vai ser utilizada em todas as páginas web a desenvolver. 

5.5 Visual Basic 

O Visual Basic é uma linguagem de programação produzida pela Microsoft. Faz 

parte da .NET Framework [24].  

Como a plataforma web à qual esta será adicionada está contruída em Visual Basic, 

decidiu-se desenvolver a plataforma nesta linguagem. 

Esta tecnologia vai ser utilizada em todas as páginas web a desenvolver como também 

na aplicação Windows. 

5.6 Microsoft SQL Server 

O Microsoft SQL Server é um SGBD (Sistema de Gestão de Base de Dados) criado 

pela Microsoft. Este é o SGBD usado no projeto, principalmente porque a base de dados 

onde vão ser criadas as tabelas para uso do sistema de tickets também usa Microsoft SQL 

Server. [25] 

5.7 SQL Server Management Studio 

O SSMS (SQL Server Management Studio) é um software para configuração, 

gestão e administração de todos os componentes do Microsoft SQL Server. É com este 

software que vão ser criadas as tabelas e os procedimentos SQL (Structured Query 

Language) [26]. 
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5.8 WebServices SOAP 

O SOAP (Simple Object Access Protocol) é um protocolo para trocas de informações 

estruturadas em plataformas descentralizadas e distribuídas. O SOAP usa XML 

(eXtensible Markup Language) para definir uma estrutura de mensagens e depende de 

protocolos da camada de aplicação, geralmente HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) [27]. Esta framework foi projetada para ser 

independente de qualquer modelo de programação específico e de outras semânticas 

específicas de implementação. 

Esta tecnologia vai ser utilizada para facilitar a comunicação entre o ASP.NET e o 

Microsoft SQL Server. 

No capítulo seguinte é descrita a implementação deste projeto. 
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6 Implementação 

Neste capítulo, é descrita a plataforma web e a aplicação Windows.  

6.1 Plataforma web 

Quando um cliente tem a necessidade de reportar um problema acede ao website 

http://formacao.mestreclique.pt no qual iniciam a sua sessão. 

Após iniciar a sessão será reencaminhado para a interface Listagem de Tickets onde 

pode aceder à interface Criar Tickets. 

Nesta interface pode criar um ticket inserindo o assunto do problema, a sua 

descrição e anexos, indicando também a categoria do problema e a sua prioridade de 

resolução. 

Assim que o ticket seja resolvido o cliente receberá um email que conterá um link 

que remeterá para a interface Avaliação de Ticket onde poderá ver a resposta do ticket e 

avaliar a sua resolução. 

A plataforma web permite a gestão de tickets, desde a criação à avaliação da 

resolução dos mesmos. De forma a evitar redireccionamentos, a maioria das interfaces 

são feitas em views da página Tickets, composta por Tickets.aspx e Tickets.aspx.vb  cujo 

código está situada nos Anexos A 1.1 e A 1.2.  

A Figura 7 seguinte demonstra o diagrama de navegação da plataforma web, no 

qual podemos observar quais as interfaces que são views da página Tickets, 

nomeadamente: Listagem de Tickets, Criar Tickets, Visualização de Ticket e Edição de 

Ticket. 

 

Figura 7 - Diagrama de Navegação da plataforma web 

http://formacao.mestreclique.pt/
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Nesta subsecção, são descritas as interfaces da plataforma web tal e qual como as 

figuras que representam a interface no ambiente desktop e no ambiente mobile ou 

responsivo. 

6.1.1 Login 

Esta é a página onde o utilizador acede para utilizar o sistema de tickets. Tem dois 

campos para o utilizador colocar o username e password correspondentes. Se o utilizador 

fizer o Login com sucesso, é encaminhado para a página Tickets, view “Listagem de 

Tickets” com a filtragem por tickets em estado “Aberto”, “Pendente” ou “Recusado”. A 

página Login existe como medida de segurança para negar o acesso a qualquer utilizador 

não autorizado. 

A Figura 8 representa a interface do Login no ambiente desktop e no ambiente 

mobile. 

 

Figura 8 - Interface Login 

 

 

6.1.2 Listagem de Tickets 

Nesta view da página Tickets, é apresentada a listagem de tickets. Este conjunto de 

view e página são a HomePage do sistema de tickets, ou seja, é apartir desta view que 

conseguimos aceder às outras funcionalidades do sistema. 
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As Figuras seguintes (Figura 9 à  Figura 11) representam a interface Listagem de 

Tickets com o estado “Aberto” no ambiente desktop e no ambiente mobile.  

No Anexo A 4.1 podemos ver as Figuras (Figura 52 à Figura 61) que representam 

as listagens com os diferentes tipos de estado do ticket. 

 

 

Figura 9 - Interface Listagem de Tickets Estado: Aberto 

Figura 10 - Interface Listagem de Tickets Estado: Aberto em ambiente mobile 
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Figura 11 - Interface Listagem de Tickets Estado: Aberto para o Interlocutor 

6.1.3 Criar Tickets 

É nesta view da página Tickets que são criados os tickets. No caso do técnico 

escolher o cliente “Cliente Genérico”, o campo Interlocutor passa a Nome. Caso seja o 

interlocutor a criar o ticket, a página esconde os campos cliente, interlocutor e técnico, 

preenchendo os com valores segundo os dados do Login.  

Esta interface tem a particularidade de não só permitir adicionar um ficheiro em 

anexo associado ao ticket, como também adicionar um PrintScreen, bastando apenas 

premir o conjunto de teclas Ctrl+V para tal efeito. 

As Figuras seguintes (Figura 12 à Figura 16) representam a interface Criar Tickets 

no ambiente desktop e no ambiente mobile. 

 

Figura 12 - Interface Criar Ticket 
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Figura 13 - Interface Criar Ticket parte 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Interface Criar Tickets 

em ambiente mobile 

Figura 15 - Interface Criar Tickets 

parte 2 em ambiente mobile 

Figura 16 - Interface Criar Tickets 

parte 3 em ambiente mobile 
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6.1.4 Visualização de Ticket 

Nesta view da página Tickets, é possível visualizar os detalhes e histórico dos 

tickets, como também resolver ou colocar pendente ou até aceder à interface Imprimir 

Ticket ou à interface Edição de Ticket.  

Estas opções estão associadas ao estado atual do ticket e tipo de utilizador. Só é 

possível aceder à interface Edição de Ticket se o ticket não tiver um técnico associado e 

apenas é possível colocar um ticket pendente ou aceder à interface Imprimir Ticket se 

este se encontrar no estado “Aberto”, “Pendente” ou “Recusado”. Como será de esperar 

os interlocutores não podem resolver tickets. 

As Figuras seguintes (Figura 17 à Figura 22) representam a interface Visualização 

de Ticket no ambiente desktop e no ambiente mobile. 

Figura 17 - Interface Visualização de Ticket parte 1 
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Figura 21 - Interface Visualização 

de Ticket parte 3 em ambiente 

mobile 

Figura 19 - Interface Visualização de 

Ticket parte 1 em ambiente mobile 

Figura 20 - Interface Visualização de 

Ticket parte 2 em ambiente mobile 

Figura 18 - Interface Visualização de Ticket parte 2 
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Figura 22 - Interface Visualização de Ticket Estado: Aberto 

6.1.5 Edição de Ticket 

Nesta view da página Tickets, é possível editar o assunto e a descrição de um ticket. 

As Figuras seguintes (Figura 23 e Figura 24) representam a interface Edição de 

Tickets no ambiente desktop e no ambiente mobile, respetivamente. 

 

Figura 23 - Interface Edição de Ticket 
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Figura 24 - Interface Edição de Ticket em ambiente mobile 

6.1.6 Imprimir Ticket 

Na página Ticket-Imprimir, situa-se a interface Imprimir Ticket. O código desta 

página, composta por Ticket-Imprimir.aspx e Ticket-Imprimir.aspx.vb, situa-se nos 

Anexos A 1.3 e A 1.4. Nesta página, é possível escolher a impressora para imprimir o 

ticket. 

A Figura 25 seguinte representa a interface Imprimir Ticket no ambiente desktop. 
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Figura 25 - Interface Imprimir Ticket 

6.1.7 Avaliação de Ticket 

Nesta página, o interlocutor pode visualizar a resposta ao ticket. Pode, também, 

avaliar a resolução do ticket. O código desta página, composta por Avl.aspx e 

Avl.aspx.vb, situa-se nos Anexos A 1.5 e A 1.6. 

As Figuras seguintes (Figura 26 à Figura 28) representam a interface Avaliação de 

Ticket no ambiente desktop e no ambiente mobile. 
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Figura 26 - Interface Avaliação de Ticket Finalizado 

Figura 27 - Interface Avaliação de Ticket em ambiente mobile 

Figura 28 - Interface Avaliação de Ticket Recusado 
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6.2 Aplicação Windows 

Nesta subsecção, são descritas as interfaces e figuras representativas da aplicação 

Windows que, tal como já foi referido, apenas será usado pelos técnicos da MestreClique. 

Esta aplicação tem a especificidade de verificar os tickets por resolver a cada intervalo de 

tempo definido pelo utilizador. 

O código da aplicação Windows encontra-se nos Anexos  A 1.7 e A 1.8. 

6.2.1 Listagem de Tickets 

Nesta janela, são apresentadas duas listagens de tickets, todos e por resolver. 

Também mostra quantos tickets novos há, e desses quais são para resolver desde o último 

intervalo de tempo.  

A Figura 29 seguinte representa a interface Listagem de Tickets da aplicação 

Windows. 

 

Figura 29 - Interface Listagem de Tickets da aplicação Windows 

6.2.2 Visualização de Ticket 

Nesta janela, é possível visualizar os detalhes dos tickets e resolver ou colocar 

pendente. 

A Figura 30 seguinte representa a interface Visualização de Ticket da aplicação 

Windows. 
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Figura 30 - Interface Visualização de Ticket da aplicação Windows 

 

No capítulo seguinte, é descrita a realização dos testes deste projeto. 
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7 Verificação e validação 

Para verificar a qualidade do sistema de tickets, foram realizados vários tipos de teste. 

O objetivo principal destes testes, é garantir o bom funcionamento do sistema e encontrar 

falhas para que estas possam ser corrigidas.  

Para além dos testes finais, durante toda a fase de desenvolvimento da plataforma 

web e da aplicação Windows, foram realizados testes graduais com o intuito de validar as 

funcionalidades desenvolvidas. Para manter a integridade de ambos, as interfaces da 

plataforma foram testadas através da descrição dos casos de uso.   

Nas figuras seguintes (Figura 31 à Figura 36), é demonstrado um exemplo de um 

teste realizado à plataforma web. Neste caso, foi possível ver que, se os dados obrigatórios 

não estiverem todos preenchidos, o utilizador não será capaz de criar um novo ticket.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Interface Criar Ticket com a validação 



Verificação e validação 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Interface Criar Ticket 

com a validação em ambiente mobile 

Figura 34 - Interface Criar Ticket 

com cliente genérico com a validação 

em ambiente mobile 

Figura 33 - Interface Criar Ticket com cliente genérico com a validação 
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Figura 35 - Interface Criar Ticket para o Interlocutor com a validação 

Figura 36 - Interface Criar Ticket 

para o Interlocutor com a validação 

em ambiente mobile 
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8 Conclusões 

No decorrer deste projeto, foi desenvolvida uma plataforma web e uma aplicação 

Windows com o objetivo de gerir o suporte ao cliente da MestreClique – Sistemas de 

Informação, Lda.  

Inicialmente, foram traçados objetivos para a implementação da plataforma web e da 

aplicação Windows com a MestreClique. Posteriormente, foi realizada uma pesquisa onde 

foram analisadas várias plataformas que iam ao encontro dos objetivos anteriormente 

propostos. No entanto, embora as plataformas fossem apelativas, nenhuma enquadrava 

todos os objetivos delineados.  

De seguida, foi efetuada uma análise de requisitos onde foi possível estudar as 

funcionalidades que a plataforma web e aplicação Windows deveriam ter. 

Uma vez definidos os requisitos, começou-se a desenvolver uma solução. Durante o 

desenvolvimento, foram surgindo alguns problemas e desafios, que através de pequenas 

reuniões com as pessoas envolvidas no projeto, foram esclarecidos. 

Na realização da plataforma web, foi dada uma enorme importância à acessibilidade 

e à usabilidade, sendo a plataforma responsiva e de fácil compreensão. A plataforma web 

permite registar tickets, gerir o seu workflow, anexar ficheiros e PrintScreens, atribuir 

técnicos, seccionar tickets por categorias, prioridades e estados, enviar emails 

automáticos aos interlocutores indicando que um ticket foi resolvido e imprimir tickets. 

A aplicação Windows permite gerir o workflow dos tickets, seccionar tickets por estados, 

notificar o técnico quando surgem tickets por resolver e enviar emails automáticos aos 

interlocutores indicando que um ticket foi resolvido. Tanto a plataforma web como a 

aplicação Windows desenvolvidas cumprem com todos os objetivos iniciais 

estabelecidos. Como tal, ambas encontram-se preparadas para receber os tickets dos 

clientes da MestreClique.   

Devido à metodologia ágil utilizada, foi adotada a abordagem de programar e testar 

logo, de forma a mais rapidamente encontrar e corrigir erros.  

O desenvolvimento deste projeto permitiu experienciar a realização de trabalho num 

ambiente profissional. Para além disso, permitiu aprofundar os conhecimentos sobre 

tecnologias, cuja experiência era menor (ex: WebServices SOAP, Visual Basic, Microsoft 

SQL Server, SQL Server Management Studio). É de salientar que tanto a plataforma web 



Conclusões 

58 

 

como a aplicação Windows se encontram funcionais e a serem utilizadas pela 

MestreClique. 

Como trabalho futuro, prevê-se a melhoria da plataforma web. Algo interessante seria 

permitir anexar ficheiros e PrintScreens nas repostas dos tickets e tornar o sistema de 

tickets num sistema CRM. 
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A 1. Código  

A 1.1. Tickets.aspx 

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Tickets.aspx.vb" Inherits="Tickets" MaintainScrollPositionOnPostback="true" %> 

 

<%@ Import Namespace="System.Xml" %> 

<%@ Import Namespace="System.Data" %> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html class="no-js" lang="pt"> 

<head runat="server"> 

    <meta charset="utf-8" /> 

    <meta name="author" content=""> 

    <meta name="description" content=""> 

    <link rel="stylesheet"  href="../css/ticketDisplayStyle.css"/> 

    <!--#include file="css.html" --> 

    <title><%=System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("titulo")%></title> 

 <script type="text/javascript"> 

     function EscondePainel(painel) { 

 

         var panel = document.getElementById(painel); 

         if (panel.style.visibility == "hidden") { 

             panel.style.visibility = "visible" 

             panel.style.display = 'block'; 

         } else { 

             panel.style.visibility = "hidden"; 

             panel.style.display = 'none'; 

         } 

        } 

    </script> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <div> 

 

            <%Dim titulo As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("secretaria")%> 

            <!--#include file="topo.html" --> 

            <% Dim SGF As New Leitura.ServiceSoapClient 

                If SGF.LerDados("SELECT BANNER FROM  CONFIGURACOES").Rows(0).Item(0).ToString = "G" Then%> 

            <!--#include file="banner.html" --> 

            <%End If%> 
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            <!--conteudo do site--> 

            <div class="l-content"> 

                <div class="l-constraint clearfix"> 

                    <div class="sidebar" id="sidebar"> 

                        <div class="fixed-block sidebar__inner" id="fixed-block"> 

                            <div class="areaMenu"> 

                                <h3 class="corescola">Ações Tickets</h3> 

                                <ul> 

                                    <li> 

                                        <asp:LinkButton ID="LbAccaoCriar" runat="server" CausesValidation="False">Criar 

Tickets</asp:LinkButton></li> 

                                </ul> 

                            </div> 

                            <div class="areaMenu"> 

                                <asp:panel ID="panelProcuraTicket" runat="server"> 

                                    <h3 class="corescola">Procurar Ticket</h3>    

                                        <div> 

                                            <asp:DropDownList ID="DropDownListProcurarTicket" runat="server" CssClass="formMenuItem" 

></asp:DropDownList> 

                                            <asp:TextBox ID="txtProcurarTicket" runat="server" TabIndex="0" ToolTip="Insira o id do Ticket" 

CssClass="formMenuItem" ></asp:TextBox> 

                                        </div>   

                                        <asp:LinkButton ID="LinkButtonProcurarTicket" class="botao corescola-bg rightside" runat="server" 

CausesValidation="False" >Procurar</asp:LinkButton>                                    

                                    <asp:Label ID="labelProcurarTicketErro" runat="server" CssClass="erro" Text="" Visible="false" style="margin-

left: 15%"></asp:Label> 

                                </asp:panel> 

                            </div> 

                            <div class="areaMenu"> 

                                <h3 class="corescola">Listar Tickets</h3> 

                                <ul> 

<li> 

                                        <asp:LinkButton ID="LinkListarPorResolver" runat="server" CausesValidation="False">Por 

Resolver</asp:LinkButton></li> 

                                    <li> 

                                        <asp:LinkButton ID="LinkListarTodos" runat="server" CausesValidation="False">Todos</asp:LinkButton></li> 

                                    <li> 

                                        <asp:LinkButton ID="LinkListarAbertos" runat="server" 

CausesValidation="False">Abertos</asp:LinkButton></li> 

                                     <li> 

                                        <asp:LinkButton ID="LinkListarPendentes" runat="server" 

CausesValidation="False">Pendentes</asp:LinkButton></li> 

                                    <li> 

                                        <asp:LinkButton ID="LinkListarResolvidos" runat="server" 

CausesValidation="False">Resolvidos</asp:LinkButton></li> 

                                    <li> 
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                                        <asp:LinkButton ID="LinkListarRecebidos" runat="server" 

CausesValidation="False">Recebidos</asp:LinkButton></li> 

                                    <li> 

                                        <asp:LinkButton ID="LinkListarRecusados" runat="server" 

CausesValidation="False">Recusados</asp:LinkButton></li> 

                                    <li> 

                                        <asp:LinkButton ID="LinkListarFinalizados" runat="server" 

CausesValidation="False">Finalizados</asp:LinkButton></li> 

                                </ul> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="main-content"> 

 

                        <asp:MultiView ID="MainView" runat="server"> 

                            <asp:View ID="VInicio" runat="server"> 

                                <%--<div class="tbListagens">--%> 

                                    <h2>Listagem de Tickets | <asp:Label ID="LabelEstadoListado" runat="server" Text=""></asp:Label> 

                                    </h2> 

                                    <div class="formulario"> 

                                    <label>Listar por Categoria:</label> 

                                    <asp:DropDownList ID="DropDownListFiltroCategoria" runat="server" AutoPostBack="True"> 

                                    </asp:DropDownList> 

                                        <asp:Panel ID="panelFiltroCliente"  runat="server"> 

                                        <label>Listar por Cliente:</label> 

                                    <asp:DropDownList ID="DropDownListFiltroCliente" runat="server" AutoPostBack="True"> 

                                    </asp:DropDownList> 

                                        </asp:Panel> 

                                    </div> 

 

                                     <asp:GridView ID="GVListaTickets" CssClass="tb_formacao" runat="server" ShowHeader="false" BorderWidth="0px" 

AutoGenerateColumns="false"> 

                                    <Columns> 

                                        <asp:TemplateField ItemStyle-BorderWidth="0px"> 

                                            <ItemTemplate> 

                                                <div class="descritivoCursos"> 

                                                    <h3> 

                                                        <asp:LinkButton ID="LinkButtonListaVisualizar" runat="server" class="ticket-titulo" 

OnClick="Row_Selected" CommandName="Visualizar" CommandArgument='<%# Eval("TICKET") %>' ><%#Eval("Assunto")%> </asp:LinkButton> 

                                                    </h3> 

                                                    <ul class="list-text"> 

                                                        <li><span>Ticket</span> <%#Eval("TICKET")%> 

                                                        </li> 

                                                        <li><span>Cliente</span> <%#Eval("NOMECLIENTE")%>  

                                                        </li> 

                                                        <li><span>Prioridade</span> <%#Eval("NOMEPRIORIDADE")%> 
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                                                        </li> 

                                                        <li><span>Categoria</span> <%#Eval("NOMECATEGORIA")%> 

                                                        </li> 

                                                        <li><span>Data</span> <%#Eval("DATA")%> 

                                                        </li> 

                                                        <li><span>Estado</span> <asp:Label ID="LabelEstadoTicket" runat="server" class="ticket-

estado-aberto"><%#Eval("ESTADO")%></asp:label> 

                                                        </li> 

                                                        <li><span>Técnico</span> <%#Eval("NOMETECNICO")%> 

                                                        </li> 

                                                    </ul> 

                                                    <div class="grupoBotoes"> 

                                                        <asp:LinkButton ID="LinkButtonListaResolver" class="botaocinza " runat="server" 

OnClick="Row_Selected" CommandName="Resolver" CommandArgument='<%# Eval("TICKET") %>' >Resolver</asp:LinkButton> 

                                                        <asp:LinkButton ID="LinkButtonListaPendente" class="botao corescola-bg" runat="server" 

OnClick="Row_Selected" CommandName="Pendente" CommandArgument='<%# Eval("TICKET") %>' >Não consigo resolver</asp:LinkButton> 

                                                    </div> 

                                                </div> 

                                            </ItemTemplate> 

                                            <ItemStyle BorderWidth="0px" /> 

                                        </asp:TemplateField> 

                                    </Columns> 

 

                                </asp:GridView> 

 

                                <p> 

                                    &nbsp; 

                                </p> 

                            </asp:View> 

                            <asp:View ID="VCriarTicket" runat="server"> 

                                <h2>Criação de Ticket</h2> 

                                <div class="descritivoCursos"> 

                                    <div class="formulario"> 

                                        <label>Assunto</label> 

                                        <asp:TextBox ID="txtAssunto" runat="server" TabIndex="0" ToolTip="Insira o Assunto"></asp:TextBox> 

                                    </div> 

                                    <asp:RequiredFieldValidator CssClass="erro" Display="Dynamic" ID="RFVAssunto" runat="server" 

ControlToValidate="txtAssunto" ErrorMessage="O Assunto é obrigatório."></asp:RequiredFieldValidator> 

                                     

                                    <div class="formulario"> 

                                        <label>Descrição</label> 

                                        <asp:TextBox ID="txtDescricao" runat="server" TabIndex="1" TextMode="MultiLine" ToolTip="Insira a 

Descrição" Height="250px"></asp:TextBox> 

                                    </div> 

                                    <asp:RequiredFieldValidator CssClass="erro" Display="Dynamic" ID="RFVDescricao" runat="server" 

ControlToValidate="txtDescricao" ErrorMessage="A Descrição é obrigatória."></asp:RequiredFieldValidator> 
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                                    <div class="formulario"> 

                                        <label>Categoria</label> 

                                        <asp:DropDownList ID="DropDownListCategoria" runat="server"></asp:DropDownList> 

                                        <label>Prioridade</label> 

                                        <asp:DropDownList ID="DropDownListPrioridade" runat="server"></asp:DropDownList> 

                                    </div> 

 

                                    <asp:Panel ID="PanelTecnico" runat="server"> 

                                        <div class="formulario"> 

                                            <label>Técnico</label> 

                                            <asp:DropDownList ID="DropDownListTecnico" runat="server"></asp:DropDownList> 

                                        </div> 

                                        <div class="formulario"> 

                                            <label>Cliente</label> 

                                            <asp:DropDownList ID="DropDownListCliente" runat="server" AutoPostBack="True"></asp:DropDownList>                                             

                                        </div> 

                                        <asp:RequiredFieldValidator CssClass="erro" Display="Dynamic" ID="rfDropDownListCliente" runat="server" 

ControlToValidate="DropDownListCliente" InitialValue="0" ErrorMessage="O Cliente é obrigatório."></asp:RequiredFieldValidator> 

 

                                    <asp:Panel ID="PanelGenerico" runat="server" Visible="false"> 

                                        <div class="formulario"> 

                                            <label>Nome</label> 

                                            <asp:TextBox ID="txtClienteGenerico" runat="server" ToolTip="Insira o Nome do Cliente"></asp:TextBox> 

                                        </div> 

                                        <asp:RequiredFieldValidator CssClass="erro" Display="Dynamic" ID="RFVClienteGenerico" runat="server" 

ControlToValidate="" ErrorMessage="O Nome do Cliente é obrigatório."></asp:RequiredFieldValidator> 

                                    </asp:Panel> 

 

                                    <asp:Panel ID="PanelPorDefeito" runat="server"> 

                                        <div class="formulario"> 

                                            <label>Interlocutor</label> 

                                            <asp:DropDownList ID="DropDownListInterlocutor" runat="server"></asp:DropDownList> 

                                        </div> 

                                    </asp:Panel> 

                                    </asp:Panel> 

 

                                     

                                    <div class="formulario"> 

                                        <label>Ação</label> 

                                        <asp:TextBox ID="txtAccao" runat="server" CssClass="mediuminput" ToolTip="Insira o número da 

Acção"></asp:TextBox> 

                                         

                                    </div> 

                                    <asp:RegularExpressionValidator CssClass="erro" ID="REVAccao" ControlToValidate="txtAccao" Display="Dynamic" 

Text="Por favor insira um valor númerico." ValidationExpression="^\d+$" runat="Server" /> 
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                                    <div class="formulario"> 

                                        <label>Projeto</label> 

                                        <asp:TextBox ID="txtProjecto" runat="server" CssClass="mediuminput" ToolTip="Insira o número do 

Projecto"></asp:TextBox> 

                                    </div> 

                                    <asp:RegularExpressionValidator CssClass="erro" ID="REVProjecto" ControlToValidate="txtProjecto" 

Display="Dynamic" Text="Por favor insira um valor númerico." ValidationExpression="^\d+$" runat="Server" /> 

 

                                    <div class="formulario"> 

                                        <label>Anexo</label> 

                                            <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" /> 

                                    </div> 

                                    <div class="formulario">   

                                        <label>Cole aqui o seu PrintScreen</label> 

                                            <canvas id="canvasPrintScreen" contenteditable style="border:1px solid grey;" width="1" 

height="1"></canvas> 

                                            <asp:HiddenField ID="hfImageData" runat="server" /> 

                                                <script type="text/javascript"> 

                                                    var canvas = document.getElementById("canvasPrintScreen"); 

                                                    var ctx = canvas.getContext("2d"); 

 

                                                    //=== Clipboard =============================== 

 

                                                    window.addEventListener("paste", pasteHandler); //chrome 

                                                    //handler 

                                                    function pasteHandler(e) { 

                                                        if (e.clipboardData == false) return false; //empty 

                                                        var items = e.clipboardData.items; 

                                                        if (items == undefined) return false; 

                                                        for (var i = 0; i < items.length; i++) { 

                                                            if (items[i].type.indexOf("image") == -1) continue; //not image 

                                                            var blob = items[i].getAsFile(); 

                                                            var URLObj = window.URL || window.webkitURL; 

                                                            var source = URLObj.createObjectURL(blob); 

                                                            paste_createImage(source); 

                                                        } 

                                                    } 

                                                    //draw pasted object 

                                                    function paste_createImage(source) { 

                                                        var pastedImage = new Image(); 

                                                        pastedImage.onload = function () { 

                                                            canvas.width = pastedImage.naturalWidth; 

                                                            canvas.height = pastedImage.naturalHeight;                                                           

                                                            ctx.drawImage(pastedImage, 0, 0); 
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                                                        } 

                                                        pastedImage.src = source; 

                                                         

                                                    } 

 

                                                </script> 

 

                                                 

 

                                                <script type="text/javascript" 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> 

                                                <script src="https://cdn.rawgit.com/mobomo/sketch.js/master/lib/sketch.min.js" 

type="text/javascript"></script> 

                                                <script type="text/javascript"> 

                                                    function ConvertToImage(LinkButtonSubmeter) { 

                                                        var base64 = $('#canvasPrintScreen')[0].toDataURL(); 

                                                        $("[id*=hfImageData]").val(base64); 

                                                        //__doPostBack(btnSave.name, ""); 

                                                    }; 

                                                </script> 

 

 

 

                                    </div> 

                                    <div class="formulario">   

                                        <label></label> 

                                        <span>Atenção: O PrintScreen só deve ser colocado após o devido preenchimento do Ticket</span> 

                                        <p><asp:Label ID="LbMensagemErro" runat="server"></asp:Label></p> 

                                    </div > 

                                    <div class="ticketDisplayStyle-Botoes"> 

                                        <asp:LinkButton ID="LinkButtonSubmeter" class="botaoCinza rightside" runat="server" 

UseSubmitBehavior="false" 

                                        OnClientClick="return ConvertToImage(this)" >Submeter</asp:LinkButton> 

                                        <asp:LinkButton ID="LinkButtonSubmeterMantendoDados" class="botaogenerico corescola-bg rightside" 

runat="server" UseSubmitBehavior="false" 

                                        OnClientClick="return ConvertToImage(this)" >Submeter mantendo Dados</asp:LinkButton> 

                                    </div> 

                                </div> 

                            </asp:View> 

                            <asp:View ID="VVisualizarTicket" runat="server"> 

                                <h2>Visualização de Ticket</h2> 

 

                                <div class="descritivoCursos"> 

                                    <h3 class="corescola"> 

                                        <span class="etiqueta-titulo">Assunto:</span> 

                                        <asp:Label ID="LbAssunto" runat="server" Text="" class="etiqueta-titulo"></asp:Label> 
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                                    </h3> 

                                         <div class="ticketDisplayStyle-Todo"> 

                                                <div class="ticketDisplayStyle-Esquerda"> 

                                                    <span class="etiqueta-titulo">Descrição:</span> 

                                                    <p> 

                                                        <asp:Label ID="LbDescricao" runat="server" Text=""></asp:Label></p> 

 

                                                    <p><span class="etiqueta-titulo">Ficheiro em Anexo:</span> 

                                                        <asp:Label ID="LbAnexo" runat="server" Text=""></asp:Label> 

                                                        <asp:Label ID="LbPrintScreen" runat="server" Text=""></asp:Label> 

                                                    </p> 

                                                    <span class="etiqueta-titulo">Resposta:</span> 

                                                    <p>  

                                                        <asp:Label ID="LbResposta" runat="server" Text=""></asp:Label></p> 

                                                    <asp:TextBox ID="txtResposta" runat="server" TabIndex="0" TextMode="MultiLine" 

ToolTip="Insira a Resposta" class="ticketDisplayStyle-TextBox"></asp:TextBox> 

                                                </div> 

                                                <div class="ticketDisplayStyle-Direita"> 

                                                    <p><span class="etiqueta-titulo">Prioridade:</span> 

                                                        <asp:Label ID="LbPrioridade" runat="server" Text=""></asp:Label></p> 

                                                    <p><span class="etiqueta-titulo">Data de Inicio:</span> 

                                                        <asp:Label ID="LbDataInsert" runat="server" Text=""></asp:Label></p> 

                                                    <p><span class="etiqueta-titulo">Data de Fim:</span> 

                                                        <asp:Label ID="LbDataFim" runat="server" Text=""></asp:Label></p> 

                                                    <p><span class="etiqueta-titulo">Cliente:</span> 

                                                        <asp:Label ID="LbCliente" runat="server" Text=""></asp:Label></p> 

                                                    <p><span class="etiqueta-titulo">Interlocutor:</span> 

                                                        <asp:Label ID="LbInterLocutor" runat="server" Text=""></asp:Label></p> 

 

                                                    <p><span class="etiqueta-titulo">Telefone:</span> 

                                                        <asp:Label ID="LbInterlocutorTelefone" runat="server" Text=""></asp:Label></p> 

                                                    <p><span class="etiqueta-titulo">Telemóvel:</span> 

                                                        <asp:Label ID="LbInterlocutorTelemovel" runat="server" Text=""></asp:Label></p> 

                                                    <p><span class="etiqueta-titulo">Email:</span> 

                                                        <asp:Label ID="LbInterlocutorEmail" runat="server" Text=""></asp:Label></p> 

 

                                                    <p><span class="etiqueta-titulo">Técnico:</span> 

                                                        <asp:Label ID="LbTecnico" runat="server" Text=""></asp:Label> 

                                                        <asp:DropDownList ID="DropDownListTecnicoVisualizar" runat="server" 

CssClass="ticketDisplayStyle-Select"></asp:DropDownList> 

                                                    </p> 

                                                    <p><span class="etiqueta-titulo">Estado:</span> 

                                                        <asp:Label ID="LbEstado" runat="server" Text=""></asp:Label></p> 

                                                    <p><span class="etiqueta-titulo">Categoria:</span> 

                                                        <asp:Label ID="LbCategoria" runat="server" Text=""></asp:Label></p> 

                                                    <p><span class="etiqueta-titulo">Código da Ação:</span> 
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                                                        <asp:Label ID="LbCodAccao" runat="server" Text=""></asp:Label></p> 

                                                    <p><span class="etiqueta-titulo">Código do Projeto:</span> 

                                                        <asp:Label ID="LbCodProjeto" runat="server" Text=""></asp:Label></p> 

                                                    <p><span class="etiqueta-titulo">Id do Ticket:</span> 

                                                        <asp:Label ID="LbCodTicket" runat="server" Text=""></asp:Label></p> 

                                                     

                                                </div> 

                                         </div> 

                                    <div class="ticketDisplayStyle-Botoes"> 

                                        <asp:LinkButton ID="LinkButtonResolver" class="botaoCinza rightside" 

runat="server">Resolver</asp:LinkButton> 

                                        <asp:LinkButton ID="LinkButtonPendente" class="botaogenerico corescola-bg rightside" runat="server">Não 

consigo resolver</asp:LinkButton> 

                                        <asp:LinkButton ID="LinkButtonEditar" class="botaogenerico corescola-bg rightside" 

runat="server">Editar</asp:LinkButton> 

                                        <asp:LinkButton ID="LinkButtonAtribuirTecnico" class="botaogenerico corescola-bg rightside" 

runat="server">Atribuir Técnico</asp:LinkButton> 

                                        <asp:LinkButton ID="LinkButtonImprimirTicket" class="botaogenerico corescola-bg rightside" 

runat="server">Imprimir</asp:LinkButton> 

                                    </div> 

                                </div> 

 

                                    <h3 class="corescola"> 

                                        <span class="etiqueta-titulo">Histórico:</span> 

                                    </h3> 

                                          

                                <asp:GridView ID="GVHistorico" CssClass="tb_formacao" runat="server" ShowHeader="false" BorderWidth="0px" 

AutoGenerateColumns="false"> 

                                    <Columns> 

                                        <asp:TemplateField ItemStyle-BorderWidth="0px"> 

                                            <ItemTemplate> 

                                                <div class="descritivoCursos"> 

                                                    <ul class="list-text"> 

                                                        <li><span>Data</span> <%#Eval("DATA")%> 

                                                        </li> 

                                                        <li><span>Estado</span> <asp:Label ID="LabelHistEstadoTicket" runat="server" 

class="ticket-estado-aberto"><%#Eval("ESTADO")%></asp:label> 

                                                        </li> 

                                                        <li><span>Utilizador</span> <%#Eval("NOME")%> 

                                                        </li> 

                                                        <div ID="D<%#Eval("DATA")%>" style="visibility:hidden; display:none;"> 

                                                            <li><span>Descrição</span> <%#Eval("DESCRIÇÃO")%> 

                                                            </li> 

                                                            <li><span>Observações</span> <%#Eval("OBSERVAÇÕES")%> 

                                                            </li> 

                                                        </div> 
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                                                    </ul> 

                                                    <div class="grupoBotoes"> 

                                                        <a href="#" class="botao corescola-bg" 

onclick='EscondePainel("D<%#Eval("DATA")%>");return false'>Ver</a> 

                                                    </div> 

                                                </div> 

                                            </ItemTemplate> 

                                            <ItemStyle BorderWidth="0px" /> 

                                        </asp:TemplateField> 

                                    </Columns> 

                                </asp:GridView> 

                            </asp:View> 

                            <asp:View ID="VEditarTicket" runat="server"> 

                                <h2>Edição de Ticket</h2> 

                                <div class="descritivoCursos"> 

                                    <div class="formulario"> 

                                        <label>Assunto</label> 

                                        <asp:TextBox ID="txtAssuntoEdit" runat="server" TabIndex="0" ToolTip="Insira o Assunto"></asp:TextBox> 

                                    </div> 

                                    <asp:RequiredFieldValidator CssClass="erro" Display="Dynamic" ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" 

ControlToValidate="txtAssunto" ErrorMessage="O Assunto é obrigatório."></asp:RequiredFieldValidator> 

                                     

                                    <div class="formulario"> 

                                        <label>Descrição</label> 

                                        <asp:TextBox ID="txtDescricaoEdit" runat="server" TabIndex="1" TextMode="MultiLine" ToolTip="Insira a 

Descrição" Height="250px"></asp:TextBox> 

                                        <asp:Label ID="LbCodTicketEdit" runat="server" Text="" Visible="false"></asp:Label> 

                                    </div> 

                                    <asp:RequiredFieldValidator CssClass="erro" Display="Dynamic" ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" 

ControlToValidate="txtDescricao" ErrorMessage="A Descrição é obrigatória."></asp:RequiredFieldValidator> 

                                    <div class="ticketDisplayStyle-Botoes"> 

                                        <asp:LinkButton ID="LinkButtonSubmeterEdit" class="botaoCinza rightside" runat="server" 

UseSubmitBehavior="false">Submeter Edição</asp:LinkButton> 

                                    </div> 

                                </div> 

                            </asp:View> 

                        </asp:MultiView> 

                    </div> 

                    <!-- *********************************** parceiros ******************************************************--> 

                    <!--#include file="parceiros.html" --> 

                </div> 

            </div> 

            <!-- *********************************** Rodapé ******************************************************--> 

            <!--#include file="footer.html" --> 

            <%--  <script src="js/jquery-2.1.1.js"></script> 

            <script src="js/behaviors.js"></script>--%> 
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        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

 

A 1.2. Tickets.aspx.vb 

Imports System.Data 

Imports System.IO 

Imports System.Net 

Imports System.Net.Sockets 

 

Partial Class Tickets 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Public servico As New Leitura.ServiceSoapClient 

    Public DTTickets As DataTable 

    Public filtro As String 

    Public func As New funcoes 

 

    Protected Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load 

 

        Try 

 

            If Session("usr")(0) <> "" Then 

                If Session("usr")(8) = "" Then 

                    Response.Redirect("erro.aspx?l=t", False)               'O redirect executa um thread abort sempre que indicamos para 

terminar a execução da página actual, podemos fazer um redirect sem terminar a execução e terminá-la logo asseguir sem levantar uma excepção. 

EndResponse na página atual após o redirect. 

                    HttpContext.Current.ApplicationInstance.CompleteRequest() 

                ElseIf Session("usr")(5) = "STIPO" Then 

                    If Session("usr")(6).ToString.Contains("SOCO") Then 

                    Else 

                        Response.Redirect("erro.aspx?l=t", False)               'O redirect executa um thread abort sempre que indicamos para 

terminar a execução da página actual, podemos fazer um redirect sem terminar a execução e terminá-la logo asseguir sem levantar uma excepção. 

EndResponse na página atual após o redirect. 

                        HttpContext.Current.ApplicationInstance.CompleteRequest() 

                    End If 

                End If 

            Else 

                Response.Redirect("loginpage.aspx?local=" & HttpContext.Current.Request.Url.AbsolutePath.Replace("/", "")) 

            End If 

        Catch ex As Exception 

            Response.Redirect("loginpage.aspx?local=" & HttpContext.Current.Request.Url.AbsolutePath.Replace("/", "")) 

        End Try 
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        If Session("usr")(5) = "ADMIN" Or Session("usr")(5) = "CPL" Or Session("usr")(5) = "CPT" Then 

            panelProcuraTicket.Visible = True 

            panelFiltroCliente.Visible = True 

        Else 

            panelProcuraTicket.Visible = False 

            panelFiltroCliente.Visible = False 

        End If 

 

        DTTickets = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKETS',@PARAM='" & Session("usr")(0) & "'") 

        GVListaTickets.DataSource = DTTickets       'Lê todos os tickets 

 

        If Session("filtroEstado") Is Nothing Then 

            Session("filtroCategoria") = " and NomeCategoria like '%'" 

            Session("filtroCliente") = " and NomeCliente like '%'" 

            Session("filtroEstado") = "Estado like 'Aberto' or Estado like 'Pendente' or Estado like 'Recusado'" 

            Session("Estado") = "Por Resolver" 

            Session("filtroCategoriaId") = "0" 

            Session("filtroClienteId") = "0" 

        End If 

 

        If Not IsPostBack Then 

            DropDownListFiltroCategoria.DataSource = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='FILTROCATEGORIAS',@PARAM=''") 

            DropDownListFiltroCategoria.DataValueField = "CODCATEGORIA" 

            DropDownListFiltroCategoria.DataTextField = "DESCCATEGORIA" 

            DropDownListFiltroCategoria.DataBind() 

            DropDownListFiltroCliente.DataSource = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='FILTROCLIENTES',@PARAM=''") 'Alterar 

como sql próprio 

            DropDownListFiltroCliente.DataValueField = "CODCLIENTE" 

            DropDownListFiltroCliente.DataTextField = "NOME" 

            DropDownListFiltroCliente.DataBind() 

 

            DropDownListProcurarTicket.DataSource = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='PESQUISA',@PARAM=''") 

            DropDownListProcurarTicket.DataValueField = "CODIGO" 

            DropDownListProcurarTicket.DataTextField = "DESCRICAO" 

            DropDownListProcurarTicket.DataBind() 

 

            Session("filtroCategoria") = " and NomeCategoria like '%'" 

            Session("filtroCliente") = " and NomeCliente like '%'" 

            MainView.ActiveViewIndex = 0 'Salta para a View Inicio 

        End If 

        LabelEstadoListado.Text = Session("Estado") 

        If Session("filtroPesquisa") = "" Then 

            DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

        Else 

            DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroPesquisa") 
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            Session("filtroPesquisa") = "" 

        End If 

        GVListaTickets.DataBind() 

    End Sub 

 

    Protected Sub Row_Selected(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 

        Dim btnSelect As LinkButton = CType(sender, LinkButton) 

        Dim commandName As String = btnSelect.CommandName 

        Dim commandArgument As String = btnSelect.CommandArgument 

         

        Select Case commandName 

            Case "Visualizar" 

                Dim HistTickets As DataTable 

                txtResposta.Text = "" 

                DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

                GVListaTickets.DataBind() 

 

                'Dim rIndex As Integer = CType(e.CommandArgument, Integer)                      'No caso de não querermos mostra o ID do ticket 

                'Dim thisID As String = Me.GVListaTickets.DataKeys(rIndex).Value.ToString() 

 

                Dim DTTicket = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKET',@PARAM='" & commandArgument & "'")     'Lê toda 

a info de um ticket 

                If Session("usr")(5) = "STIPO" Then 

                    HistTickets = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='HISTORICOTICKETCLIENTE',@PARAM='" & commandArgument & 

"'") 

                Else 

                    HistTickets = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='HISTORICOTICKET',@PARAM='" & commandArgument & "'") 

                End If 

 

                LbAssunto.Text = DTTicket.Rows(0).Item("ASSUNTO").ToString 

                LbDescricao.Text = DTTicket.Rows(0).Item("DESCRICAO").ToString 

 

                If DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Resolvido" Or DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Recebido" Or 

DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Finalizado" Then 

                    txtResposta.Text = DTTicket.Rows(0).Item("RESPOSTA").ToString.ToString.Replace("<br/>", Environment.NewLine) 

                    LinkButtonImprimirTicket.Visible = False 

                Else 

                    LinkButtonImprimirTicket.Visible = True 

                End If 

 

                LbPrioridade.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMEPRIORIDADE").ToString 

                Try 

                    LbDataInsert.Text = DTTicket.Rows(0).Item("DATAINSERT") 

                Catch ex As Exception 

 

                End Try 
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                Try 

                    LbDataFim.Text = DTTicket.Rows(0).Item("DATAFIM") 

                Catch ex As Exception 

 

                End Try 

 

                'Os ids necessários mais tarde vão para o ToolTip 

                LbCliente.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMECLIENTE").ToString 

                LbInterLocutor.ToolTip = DTTicket.Rows(0).Item("CODINTERLOCUTOR").ToString 

                LbInterLocutor.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMEINTERLOCUTOR").ToString 

                LbInterlocutorTelefone.Text = DTTicket.Rows(0).Item("TELEFONEINTERLOCUTOR").ToString 

                LbInterlocutorTelemovel.Text = DTTicket.Rows(0).Item("TELEMOVELINTERLOCUTOR").ToString 

                LbInterlocutorEmail.Text = DTTicket.Rows(0).Item("EMAILINTERLOCUTOR").ToString 

 

                If DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Aberto" Or DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Recusado" Or 

DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Pendente" Then 

                    If Session("usr")(5) = "ADMIN" Or Session("usr")(5) = "CPL" Then 'Os admins ou os CPTs podem mudar os técnicos de tickets em 

aberto 

                        LinkButtonAtribuirTecnico.Visible = True 

                        LinkButtonImprimirTicket.Visible = True 

                        LinkButtonPendente.Visible = True 

                        LinkButtonResolver.Visible = True 

                        LbTecnico.Visible = True 

                        txtResposta.Visible = True 

                        DropDownListTecnicoVisualizar.Visible = True 

                        LbTecnico.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMETECNICO").ToString 

                        DropDownListTecnicoVisualizar.DataSource = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS 

@INICIO='',@FIM='',@ID='TECNICOS',@PARAM=''") 

                        DropDownListTecnicoVisualizar.DataValueField = "CODTECNICO" 

                        DropDownListTecnicoVisualizar.DataTextField = "NOME" 

                        DropDownListTecnicoVisualizar.DataBind() 

                    ElseIf Session("usr")(5) = "STIPO" Then 'Se for um cliente isto não aparece para atribuir o técnico, imprimir, colocar 

pendente ou resolver 

                        LinkButtonAtribuirTecnico.Visible = False 

                        LinkButtonImprimirTicket.Visible = False 

                        LinkButtonPendente.Visible = False 

                        LinkButtonResolver.Visible = False 

                        LbTecnico.Visible = True 

                        txtResposta.Visible = False 

                        DropDownListTecnicoVisualizar.Visible = False 

                        LbTecnico.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMETECNICO").ToString 

                    Else                                    'Trata se então de CPL 

                        LinkButtonAtribuirTecnico.Visible = False 

                        LinkButtonImprimirTicket.Visible = True 

                        LinkButtonPendente.Visible = True 

                        LinkButtonResolver.Visible = True 
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                        LbTecnico.Visible = True 

                        txtResposta.Visible = True 

                        DropDownListTecnicoVisualizar.Visible = False 

                        LbTecnico.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMETECNICO").ToString 

                    End If 

                ElseIf DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Resolvido" Or DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Recebido" Or 

DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Finalizado" Then 

 

                    If Session("usr")(5) = "ADMIN" Or Session("usr")(5) = "CPL" Then 'Os admins ou os CPTs podem mudar os técnicos de tickets em 

aberto 

                        LinkButtonAtribuirTecnico.Visible = True 

                        LinkButtonImprimirTicket.Visible = False 

                        LinkButtonPendente.Visible = False 

                        LinkButtonResolver.Visible = True 

                        LbTecnico.Visible = True 

                        txtResposta.Visible = True 

                        DropDownListTecnicoVisualizar.Visible = True 

                        LbTecnico.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMETECNICO").ToString 

                        DropDownListTecnicoVisualizar.DataSource = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS 

@INICIO='',@FIM='',@ID='TECNICOS',@PARAM=''") 

                        DropDownListTecnicoVisualizar.DataValueField = "CODTECNICO" 

                        DropDownListTecnicoVisualizar.DataTextField = "NOME" 

                        DropDownListTecnicoVisualizar.DataBind() 

                    ElseIf Session("usr")(5) = "STIPO" Then 'Se for um cliente isto não aparece para atribuir o técnico, imprimir, colocar 

pendente ou resolver 

                        LinkButtonAtribuirTecnico.Visible = False 

                        LinkButtonImprimirTicket.Visible = False 

                        LinkButtonPendente.Visible = False 

                        LinkButtonResolver.Visible = False 

                        LbTecnico.Visible = True 

                        txtResposta.Visible = False 

                        DropDownListTecnicoVisualizar.Visible = False 

                        LbTecnico.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMETECNICO").ToString 

                    Else                                    'Trata se então de CPL 

                        LinkButtonAtribuirTecnico.Visible = False 

                        LinkButtonImprimirTicket.Visible = False 

                        LinkButtonPendente.Visible = False 

                        LinkButtonResolver.Visible = True 

                        LbTecnico.Visible = True 

                        txtResposta.Visible = True 

                        DropDownListTecnicoVisualizar.Visible = False 

                        LbTecnico.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMETECNICO").ToString 

                    End If 

                End If 

 

                If LbTecnico.Text <> "" Then 'Significa que não se pode editar o ticket 
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                    LinkButtonEditar.Visible = False 

                Else 

                    LinkButtonEditar.Visible = True 

                End If 

 

                LbEstado.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO").ToString 

                LbCategoria.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMECATEGORIA").ToString 

                LbCodAccao.Text = DTTicket.Rows(0).Item("CODACCAO").ToString 

                LbCodProjeto.Text = DTTicket.Rows(0).Item("CODPROJECTO").ToString 

                If DTTicket.Rows(0).Item("FICHEIRO").ToString Is "" Then 

                    LbAnexo.Text = "Nenhum ficheiro encontrado" 

                Else 

                    LbAnexo.Text = "<a href='FilesTickets/" & DTTicket.Rows(0).Item("FICHEIRO").ToString & "'>Abrir Anexo</a>" 

                End If 

 

                LbCodTicket.Text = DTTicket.Rows(0).Item("CODTICKET").ToString 

 

                Dim CaminhoPrintScreen As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhofisico") + "\FilesTickets\" & 

LbCodTicket.Text & "-PrintScreen.png" 

                If System.IO.File.Exists(CaminhoPrintScreen) Then 

                    LbPrintScreen.Text = "<a href='FilesTickets/" & LbCodTicket.Text & "-PrintScreen.png'>Abrir PrintScreen</a>" 

                Else 

                    LbPrintScreen.Text = "Nenhum PrintScreen encontrado" 

                End If 

 

 

                'Preencher Histórico 

                GVHistorico.DataSource = HistTickets 

                GVHistorico.DataBind() 

 

                MainView.ActiveViewIndex = 2    'Salta para a View Visualizar Ticket 

            Case "Resolver"                    'Fica na mesma página mas o Ticket ao qual está associado passa para o Estado Fechado 

                Dim DTTicket = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKET',@PARAM='" & commandArgument & "'") 

                Dim EmailCliente As String 

                Dim corpoResolver As String 

                Dim idCliente As String = DTTicket.Rows(0).Item("CODINTERLOCUTOR").ToString 

 

                EmailCliente = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='MAIL',@PARAM='" & idCliente & "'").Rows(0).Item(0) 

 

 

                servico.UpdateDados("UPDATE T_TICKETS SET CODESTADO = 2, CODTECNICO = '" & Session("usr")(0) & "', DATAFIM = GETDATE() where 

CODTICKET = " & commandArgument) 

                'Insere na tabela Ticket_Estados 

                Dim Sql As String = "INSERT INTO  T_TICKETS_ESTADOS(  CODTICKET,  CODESTADO,  [DATA],  CODUTILIZADOR) VALUES (  " & 

commandArgument & ",  2,  GETDATE(), " & Session("usr")(0) & ")" 

                servico.Transaccao(Sql) 
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                Dim CaminhoAvl As String = "<a href='" & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhoformacao") & 

"/avl.aspx?cod=" & func.Cifra(commandArgument).Replace("+", "_") & "'>Clique aqui para visualizar e avaliar a resposta ao seu pedido de 

suporte</a>" 

                corpoResolver = "<p>Ex.mo/a Sr./a " & DTTicket.Rows(0).Item("NOMEINTERLOCUTOR") & ",</p> <p>Comunicamos que o Ticket Nº " & 

commandArgument & " que nos enviou em " & DTTicket.Rows(0).Item("DATAINSERT").ToString & ", encontra-se resolvido.</p> <p>Informamos que o mesmo 

ficará registado para consulta na sua área de cliente.</p> <br/> <p>Com os melhores cumprimentos.</p> <br/> <p>A sua opinião é importante para 

nós! " & CaminhoAvl & "</p>" 

                func.envia_email_Ticket(corpoResolver, commandArgument & " " & DTTicket.Rows(0).Item("ASSUNTO").ToString & " Estado: Resolvido", 

EmailCliente, "") 'Enviar email a indicar que está resolvido o problema 

 

                DTTickets = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKETS',@PARAM='" & Session("usr")(0) & "'")     'Lê todos 

os tickets 

                GVListaTickets.DataSource = DTTickets 

                DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

                GVListaTickets.DataBind() 

                MainView.ActiveViewIndex = 0 

            Case "Pendente"                    'Fica na mesma página mas o Ticket ao qual está associado passa para o Estado Fechado 

                Dim DTTicket = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKET',@PARAM='" & commandArgument & "'") 

 

                servico.UpdateDados("UPDATE T_TICKETS SET CODESTADO = 6, CODTECNICO = '" & Session("usr")(0) & "', DATAFIM = GETDATE() where 

CODTICKET = " & commandArgument) 

                'Insere na tabela Ticket_Estados 

                Dim Sql As String = "INSERT INTO  T_TICKETS_ESTADOS(  CODTICKET,  CODESTADO,  [DATA],  CODUTILIZADOR) VALUES (  " & 

commandArgument & ",  6,  GETDATE(), " & Session("usr")(0) & ")" 

                servico.Transaccao(Sql) 

 

                DTTickets = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKETS',@PARAM='" & Session("usr")(0) & "'")     'Lê todos 

os tickets 

                GVListaTickets.DataSource = DTTickets 

                DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

                GVListaTickets.DataBind() 

                MainView.ActiveViewIndex = 0 

        End Select 

    End Sub 

     

Protected Sub LinkListarPorResolver_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkListarPorResolver.Click 

        Session("filtroEstado") = "Estado like 'Aberto' or Estado like 'Recusado' or Estado like 'Pendente'" 

        LabelEstadoListado.Text = "Por Resolver" 

        Session("Estado") = " Por Resolver" 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

        GVListaTickets.DataBind() 

        MainView.ActiveViewIndex = 0 

    End Sub 

    Protected Sub LinkListarTodos_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkListarTodos.Click 

        Session("filtroEstado") = "Estado like '%'" 
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        LabelEstadoListado.Text = "Todos" 

        Session("Estado") = "Todos" 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

        GVListaTickets.DataBind() 

        MainView.ActiveViewIndex = 0 

    End Sub 

    Protected Sub LinkListarAbertos_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkListarAbertos.Click 

        Session("filtroEstado") = "Estado like 'Aberto'" 

        LabelEstadoListado.Text = "Abertos" 

        Session("Estado") = "Abertos" 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

        GVListaTickets.DataBind() 

        MainView.ActiveViewIndex = 0 

    End Sub 

    Protected Sub LinkListarPendentes_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkListarPendentes.Click 

        Session("filtroEstado") = "Estado like 'Pendente'" 

        LabelEstadoListado.Text = "Pendentes" 

        Session("Estado") = "Pendentes" 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

        GVListaTickets.DataBind() 

        MainView.ActiveViewIndex = 0 

    End Sub 

    Protected Sub LinkListarResolvidos_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkListarResolvidos.Click 

        Session("filtroEstado") = "Estado like 'Resolvido'" 

        LabelEstadoListado.Text = "Resolvidos" 

        Session("Estado") = "Resolvidos" 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

        GVListaTickets.DataBind() 

        MainView.ActiveViewIndex = 0 

    End Sub 

    Protected Sub LinkListarRecebidos_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkListarRecebidos.Click 

        Session("filtroEstado") = "Estado like 'Recebido'" 

        LabelEstadoListado.Text = "Recebidos" 

        Session("Estado") = "Recebidos" 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

        GVListaTickets.DataBind() 

        MainView.ActiveViewIndex = 0 

    End Sub 

    Protected Sub LinkListarRecusados_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkListarRecusados.Click 

        Session("filtroEstado") = "Estado like 'Recusado'" 

        LabelEstadoListado.Text = "Recusados" 

        Session("Estado") = "Recusados" 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

        GVListaTickets.DataBind() 

        MainView.ActiveViewIndex = 0 

    End Sub 
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    Protected Sub LinkListarFinalizados_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkListarFinalizados.Click 

        Session("filtroEstado") = "Estado like 'Finalizado'" 

        LabelEstadoListado.Text = "Finalizados" 

        Session("Estado") = "Finalizados" 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

        GVListaTickets.DataBind() 

        MainView.ActiveViewIndex = 0 

    End Sub 

    Protected Sub DropDownListFiltroCategoria_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

DropDownListFiltroCategoria.SelectedIndexChanged 

        Session("filtroCategoria") = " and NomeCategoria like '" & DropDownListFiltroCategoria.SelectedValue & "'" 

        Session("filtroCategoriaId") = DropDownListFiltroCategoria.SelectedValue 

        DropDownListFiltroCategoria.SelectedValue = Session("filtroCategoriaId") 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

        GVListaTickets.DataBind() 

        MainView.ActiveViewIndex = 0 

    End Sub 

    Protected Sub DropDownListFiltroCliente_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 

DropDownListFiltroCliente.SelectedIndexChanged 

        Session("filtroCliente") = " and NomeCliente like '" & DropDownListFiltroCliente.SelectedValue & "%'" 

        Session("filtroClienteId") = DropDownListFiltroCliente.SelectedValue 

        DropDownListFiltroCliente.SelectedValue = Session("filtroClienteId") 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

        GVListaTickets.DataBind() 

        MainView.ActiveViewIndex = 0 

    End Sub 

    Protected Sub LbAccaoCriar_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LbAccaoCriar.Click  'Botão para aceder à Criação de Tickets 

        PanelPorDefeito.Visible = True 

        PanelGenerico.Visible = False 

 

        'Limpar as caixas de texto 

        txtAssunto.Text = "" 

        txtDescricao.Text = "" 

        txtAccao.Text = "" 

        txtProjecto.Text = "" 

        txtDescricao.Text = "" 

        txtClienteGenerico.Text = "" 

        LbMensagemErro.Text = "" 

 

        DropDownListCategoria.DataSource = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='CATEGORIAS',@PARAM=''") 

        DropDownListCategoria.DataValueField = "CODCATEGORIA" 

        DropDownListCategoria.DataTextField = "DESCCATEGORIA" 

        DropDownListCategoria.DataBind() 

 

        DropDownListPrioridade.DataSource = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='PRIORIDADES',@PARAM=''") 

        DropDownListPrioridade.DataValueField = "CODPRIORIDADE" 
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        DropDownListPrioridade.DataTextField = "DESCPRIORIDADE" 

        DropDownListPrioridade.DataBind() 

 

        DropDownListTecnico.DataSource = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TECNICOS',@PARAM=''") 

        DropDownListTecnico.DataValueField = "CODTECNICO" 

        DropDownListTecnico.DataTextField = "NOME" 

        DropDownListTecnico.DataBind() 

 

        DropDownListCliente.DataSource = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='CLIENTES',@PARAM=''") 

        DropDownListCliente.DataValueField = "CODCLIENTE" 

        DropDownListCliente.DataTextField = "NOME" 

        DropDownListCliente.DataBind() 

 

        DropDownListInterlocutor.DataSource = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='INTERLOCUTORES',@PARAM='" & 

DropDownListCliente.SelectedValue & "'") 

        DropDownListInterlocutor.DataValueField = "CODINTERLOCUTOR" 

        DropDownListInterlocutor.DataTextField = "NOME" 

        DropDownListInterlocutor.DataBind() 

 

        If Session("usr")(5) = "ADMIN" Or Session("usr")(5) = "CPL" Or Session("usr")(5) = "CPT" Then 

            PanelTecnico.Visible = True 

        Else 

            PanelTecnico.Visible = False 

        End If 

        MainView.ActiveViewIndex = 1            'Salta para a View Criar Ticket 

    End Sub 

    Protected Sub LinkButtonProcurarTicket_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkButtonProcurarTicket.Click 

        Session("filtroPesquisa") = "" & DropDownListProcurarTicket.SelectedValue & " Like '%" & txtProcurarTicket.Text & "%'" 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroPesquisa") 

        GVListaTickets.DataBind() 

        'Após isto mandar para a view listar, pois pode estar no visualizar ou no criar 

        MainView.ActiveViewIndex = 0 

    End Sub 

    Protected Sub LinkButtonSubmeter_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkButtonSubmeter.Click    'Listener para o botão Submeter 

na View Criação de Tickets 

        Dim Sql As String 

        Dim EmailCliente, EmailTecnico As String 

        Dim Resultado As Integer 

        Dim ficheiroAnexo As String = "nada" 

        Dim CaminhoFormacao As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhoformacao") 

        Dim corpoSubmeter As String 

 

        If Session("usr")(5) = "ADMIN" Or Session("usr")(5) = "CPL" Or Session("usr")(5) = "CPT" Then 'Se for Administrador ou técnico / Técnico 

Principal ou secundário 

            Dim NomeClienteGenerico As String 
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            If txtClienteGenerico.Text = "" Then 

                NomeClienteGenerico = "NULL" 

            Else 

                NomeClienteGenerico = "'" & txtClienteGenerico.Text & "'" 

            End If 

 

            Sql = "INSERT INTO  T_TICKETS(  ASSUNTO,  DESCRICAO,  CODCLIENTE,  CODINTERLOCUTOR,  USERINSERT,  CODESTADO,  CODCATEGORIA,  

CODPRIORIDADE,  CODTECNICO,  CODACCAO,  CODPROJECTO,  DATAINSERT, NOMECLIENTE) VALUES(  '" & txtAssunto.Text.Replace("'", "''") & "',  '" & 

txtDescricao.Text.Replace("'", "''") & "',  " & RetornaNull(DropDownListCliente.SelectedValue) & ", " & 

RetornaNull(DropDownListInterlocutor.SelectedValue) & ", " & Session("usr")(0) & ",  1,  " & RetornaNull(DropDownListCategoria.SelectedValue) & 

",  " & RetornaNull(DropDownListPrioridade.SelectedValue) & ", " & RetornaNull(DropDownListTecnico.SelectedValue) & ", " & 

RetornaNullNumerico(txtAccao.Text) & ", " & RetornaNullNumerico(txtProjecto.Text) & ", GETDATE() , " & NomeClienteGenerico & ")" 

            Resultado = servico.Transaccao(Sql) 

            If Resultado <> 0 Then 

                ficheiroAnexo = upload(Resultado) 

                'Insere na tabela Ticket_Estados 

                Sql = "INSERT INTO  T_TICKETS_ESTADOS(  CODTICKET,  CODESTADO,  [DATA],  CODUTILIZADOR, DESCRICAO) VALUES (  " & Resultado & ",  

1,  GETDATE(), " & Session("usr")(0) & ", '" & txtDescricao.Text.Replace("'", "''") & "')" 

                servico.Transaccao(Sql) 

            Else 

                func.envia_email_erro("Tickets: " & Sql) 

                LbMensagemErro.ForeColor = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#c61d26") 

                LbMensagemErro.Text = "Ocorreu um erro no envio do Ticket. Tente mais tarde." 

                Exit Sub 

            End If 

 

            'Parte para guardar o PrintScreen / Imagem que está no clipboard 

            'Read the Base64 string from Hidden Field. 

            Dim base64 As String = Request.Form(hfImageData.UniqueID).Split(",")(1) 

 

            'Convert Base64 string to Byte Array.) 

            Dim bytes() As Byte = Convert.FromBase64String(base64) 

 

            If bytes.Length > 70 Then 'Significa que o canvas não está vazio , com o canvas a 1x1 sem nada ele devolve 70 bytes de length 

                'Save the Byte Array as Image File. 

                Dim filePath As String = String.Format("~/FilesTickets/{0}.png", Resultado & "-PrintScreen") 'Alterar para Numero do Ticket + "-

PrintScreen" 

                File.WriteAllBytes(Server.MapPath(filePath), bytes) 

            Else 

            End If 

 

            'Verifica se os anexos e os printscreens estão presentes 

            Dim CaminhoAnexo As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhofisico") + "\FilesTickets\" & 

ficheiroAnexo 

            If System.IO.File.Exists(CaminhoAnexo) Then 

                CaminhoAnexo = "<a href='" & CaminhoFormacao & "/FilesTickets/" & ficheiroAnexo & "'>Abrir Anexo</a>" 
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            Else 

                CaminhoAnexo = "Nenhum Anexo encontrado" 

            End If 

 

            Dim CaminhoPrintScreen As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhofisico") + "\FilesTickets\" & 

Resultado & "-PrintScreen.png" 

            If System.IO.File.Exists(CaminhoPrintScreen) Then 

                CaminhoPrintScreen = "<a href='" & CaminhoFormacao & "/FilesTickets/" & Resultado & "-PrintScreen.png'>Abrir PrintScreen</a>" 

            Else 

                CaminhoPrintScreen = "Nenhum PrintScreen encontrado" 

            End If 

 

            If DropDownListInterlocutor.SelectedValue <> "" Then 

                EmailCliente = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='MAIL',@PARAM='" & DropDownListInterlocutor.SelectedValue 

& "'").Rows(0).Item(0) 

            Else 

                EmailCliente = "" 

            End If 

            corpoSubmeter = "<p>Ex.mo/a Sr./a " & DropDownListInterlocutor.SelectedItem.Text & ",</p> <p>Agradecemos o seu contacto, ficou 

registado na N/ Base Dados e será analisado pela equipa técnica com a maior celeridade possível.</p> <p>Assim que o mesmo passe ao estado 

'Resolvido', receberá uma comunicação automática.</p> <p>Descrição do Ticket:</p> <p>" & txtDescricao.Text.Replace("'", "''") & "</p> <p>Anexo: " 

& CaminhoAnexo & " , PrintScreen:" & CaminhoPrintScreen & "</p> <br/> <p>Com os melhores cumprimentos.</p>" 

            func.envia_email_Ticket(corpoSubmeter, Resultado & " " & txtAssunto.Text.Replace("'", "''") & " Estado: Aberto", EmailCliente, "") 

'Enviar email a indicar que está há um ticket 

        Else 'Caso contrário faz isto 

            Sql = "INSERT INTO  T_TICKETS(  ASSUNTO,  DESCRICAO,  CODCLIENTE,  CODINTERLOCUTOR,  USERINSERT,  CODESTADO,  CODCATEGORIA,  

CODPRIORIDADE,  CODACCAO,  CODPROJECTO,  DATAINSERT) VALUES(  '" & txtAssunto.Text.Replace("'", "''") & "',  '" & txtDescricao.Text.Replace("'", 

"''") & "',  " & Session("usr")(8) & ", " & Session("usr")(0) & ", " & Session("usr")(0) & ",  1,  " & 

RetornaNull(DropDownListCategoria.SelectedValue) & ",  " & RetornaNull(DropDownListPrioridade.SelectedValue) & ", " & 

RetornaNullNumerico(txtAccao.Text) & ", " & RetornaNullNumerico(txtProjecto.Text) & ", GETDATE())" 'Não coloca Técnico 

            Resultado = servico.Transaccao(Sql) 

            If Resultado <> 0 Then 

                ficheiroAnexo = upload(Resultado) 

                'Insere na tabela Ticket_Estados 

                Sql = "INSERT INTO  T_TICKETS_ESTADOS(  CODTICKET,  CODESTADO,  [DATA],  CODUTILIZADOR, DESCRICAO) VALUES (  " & Resultado & ",  

1,  GETDATE(), " & Session("usr")(0) & ", '" & txtDescricao.Text & "')" 

                servico.Transaccao(Sql) 

            Else 

                func.envia_email_erro("Tickets: " & Sql) 

                LbMensagemErro.ForeColor = System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#c61d26") 

                LbMensagemErro.Text = "Ocorreu um erro no envio do Ticket. Tente mais tarde." 

                Exit Sub 

            End If 

 

 

            'Parte para guardar o PrintScreen / Imagem que está no clipboard 
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            'Read the Base64 string from Hidden Field. 

            Dim base64 As String = Request.Form(hfImageData.UniqueID).Split(",")(1) 

 

            'Convert Base64 string to Byte Array.) 

            Dim bytes() As Byte = Convert.FromBase64String(base64) 

 

            If bytes.Length > 70 Then 'Significa que o canvas não está vazio , com o canvas a 1x1 sem nada ele devolve 70 bytes de length 

                'Save the Byte Array as Image File. 

                Dim filePath As String = String.Format("~/FilesTickets/{0}.png", Resultado & "-PrintScreen") 'Alterar para Numero do Ticket + "-

PrintScreen" 

                File.WriteAllBytes(Server.MapPath(filePath), bytes) 

            Else 

            End If 

 

 

            'Verifica se os anexos e os printscreens estão presentes 

            Dim CaminhoAnexo As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhofisico") + "\FilesTickets\" & 

ficheiroAnexo 

            If System.IO.File.Exists(CaminhoAnexo) Then 

                CaminhoAnexo = "<a href='" & CaminhoFormacao & "/FilesTickets/" & ficheiroAnexo & "'>Abrir Anexo</a>" 

            Else 

                CaminhoAnexo = "Nenhum Anexo encontrado" 

            End If 

 

            Dim CaminhoPrintScreen As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhofisico") + "\FilesTickets\" & 

Resultado & "-PrintScreen.png" 

            If System.IO.File.Exists(CaminhoPrintScreen) Then 

                CaminhoPrintScreen = "<a href='" & CaminhoFormacao & "/FilesTickets/" & Resultado & "-PrintScreen.png'>Abrir PrintScreen</a>" 

            Else 

                CaminhoPrintScreen = "Nenhum PrintScreen encontrado" 

            End If 

 

            EmailCliente = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='MAIL',@PARAM='" & Session("usr")(0) & "'").Rows(0).Item(0) 

            corpoSubmeter = "<p>Ex.mo/a Sr./a " & Session("usr")(1) & ",</p> <p>Agradecemos o seu contacto, ficou registado na N/ Base Dados e 

será analisado pela equipa técnica com a maior celeridade possível.</p> <p>Assim que o mesmo passe ao estado 'Resolvido', receberá uma 

comunicação automática.</p> <p>Descrição do Ticket:</p> <p>" & txtDescricao.Text.Replace("'", "''") & "</p> <p>Anexo: " & CaminhoAnexo & " , 

PrintScreen:" & CaminhoPrintScreen & "</p> <br/> <p>Com os melhores cumprimentos.</p>" 

            func.envia_email_Ticket(corpoSubmeter, Resultado & " " & txtAssunto.Text.Replace("'", "''") & " Estado: Aberto", EmailCliente, "") 

'Enviar email a indicar que está há um ticket 

        End If 

 

        DTTickets = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKETS',@PARAM='" & Session("usr")(0) & "'")         'Lê todos os 

tickets 

        GVListaTickets.DataSource = DTTickets 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

        GVListaTickets.DataBind() 
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        MainView.ActiveViewIndex = 0 

    End Sub 

 

    Protected Sub LinkButtonSubmeterMantendoDados_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkButtonSubmeterMantendoDados.Click 

        Dim Sql As String 

        Dim EmailCliente, EmailTecnico As String 

        Dim Resultado As Integer 

        Dim CaminhoFormacao As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhoformacao") 

        Dim corpoSubmeter As String 

 

        If DropDownListCliente.SelectedValue <> 245 Then 'Significa que na DropDownListCliente não está selecionado o cliente genérico, como tal 

temos que nos certificar o txtClienteGenerico vem vazio 

            txtClienteGenerico.Text = "" 

        End If 'Significa que é um cliente que não está na base de dados, como tal temos que escrever o nome do mesmo  

 

        If Session("usr")(5) = "ADMIN" Or Session("usr")(5) = "CPL" Or Session("usr")(5) = "CPT" Then 'Se for Administrador ou técnico / Técnico 

Principal ou secundário 

            Dim NomeClienteGenerico As String 

            If txtClienteGenerico.Text = "" Then 

                NomeClienteGenerico = "NULL" 

            Else 

                NomeClienteGenerico = "'" & txtClienteGenerico.Text & "'" 

            End If 

            Sql = "INSERT INTO  T_TICKETS(  ASSUNTO,  DESCRICAO,  CODCLIENTE,  CODINTERLOCUTOR,  USERINSERT,  CODESTADO,  CODCATEGORIA,  

CODPRIORIDADE,  CODTECNICO,  CODACCAO,  CODPROJECTO,  DATAINSERT, NOMECLIENTE) VALUES(  '" & txtAssunto.Text.Replace("'", "''") & "',  '" & 

txtDescricao.Text.Replace("'", "''") & "',  " & RetornaNull(DropDownListCliente.SelectedValue) & ", " & 

RetornaNull(DropDownListInterlocutor.SelectedValue) & ", " & Session("usr")(0) & ",  1,  " & RetornaNull(DropDownListCategoria.SelectedValue) & 

",  " & RetornaNull(DropDownListPrioridade.SelectedValue) & ", " & RetornaNull(DropDownListTecnico.SelectedValue) & ", " & 

RetornaNullNumerico(txtAccao.Text) & ", " & RetornaNullNumerico(txtProjecto.Text) & ", GETDATE() , " & NomeClienteGenerico & ")" 

            Resultado = servico.Transaccao(Sql) 

            Dim ficheiroAnexo As String = upload(Resultado) 

            'Insere na tabela Ticket_Estados 

            Sql = "INSERT INTO  T_TICKETS_ESTADOS(  CODTICKET,  CODESTADO,  [DATA],  CODUTILIZADOR, DESCRICAO) VALUES (  " & Resultado & ",  1,  

GETDATE(), " & Session("usr")(0) & ", '" & txtDescricao.Text.Replace("'", "''") & "')" 

            servico.Transaccao(Sql) 

 

            'Parte para guardar o PrintScreen / Imagem que está no clipboard 

            'Read the Base64 string from Hidden Field. 

            Dim base64 As String = Request.Form(hfImageData.UniqueID).Split(",")(1) 

 

            'Convert Base64 string to Byte Array.) 

            Dim bytes() As Byte = Convert.FromBase64String(base64) 

 

            If bytes.Length > 70 Then 'Significa que o canvas não está vazio , com o canvas a 1x1 sem nada ele devolve 70 bytes de length 

                'Save the Byte Array as Image File. 
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                Dim filePath As String = String.Format("~/FilesTickets/{0}.png", Resultado & "-PrintScreen") 'Alterar para Numero do Ticket + "-

PrintScreen" 

                File.WriteAllBytes(Server.MapPath(filePath), bytes) 

            Else 

            End If 

 

 

            'Verifica se os anexos e os printscreens estão presentes 

            Dim CaminhoAnexo As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhofisico") + "\FilesTickets\" & 

ficheiroAnexo 

            If System.IO.File.Exists(CaminhoAnexo) Then 

                CaminhoAnexo = "<a href='" & CaminhoFormacao & "/FilesTickets/" & ficheiroAnexo & "'>Abrir Anexo</a>" 

            Else 

                CaminhoAnexo = "Nenhum Anexo encontrado" 

            End If 

 

            Dim CaminhoPrintScreen As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhofisico") + "\FilesTickets\" & 

Resultado & "-PrintScreen.png" 

            If System.IO.File.Exists(CaminhoPrintScreen) Then 

                CaminhoPrintScreen = "<a href='" & CaminhoFormacao & "/FilesTickets/" & Resultado & "-PrintScreen.png'>Abrir PrintScreen</a>" 

            Else 

                CaminhoPrintScreen = "Nenhum PrintScreen encontrado" 

            End If 

 

            If DropDownListInterlocutor.SelectedValue <> "" Then 

                EmailCliente = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='MAIL',@PARAM='" & DropDownListInterlocutor.SelectedValue 

& "'").Rows(0).Item(0) 

            Else 

                EmailCliente = "" 

            End If 

            corpoSubmeter = "<p>Ex.mo/a Sr./a " & DropDownListInterlocutor.SelectedItem.Text & ",</p> <p>Agradecemos o seu contacto, ficou 

registado na N/ Base Dados e será analisado pela equipa técnica com a maior celeridade possível.</p> <p>Assim que o mesmo passe ao estado 

'Resolvido', receberá uma comunicação automática.</p> <p>Descrição do Ticket:</p> <p>" & txtDescricao.Text.Replace("'", "''") & "</p> <p>Anexo: " 

& CaminhoAnexo & " , PrintScreen:" & CaminhoPrintScreen & "</p> <br/> <p>Com os melhores cumprimentos.</p>" 

            func.envia_email_Ticket(corpoSubmeter, Resultado & " " & txtAssunto.Text.Replace("'", "''") & " Estado: Aberto", EmailCliente, "") 

'Enviar email a indicar que está há um ticket 

        Else 'Caso contrário faz isto 

            Sql = "INSERT INTO  T_TICKETS(  ASSUNTO,  DESCRICAO,  CODCLIENTE,  CODINTERLOCUTOR,  USERINSERT,  CODESTADO,  CODCATEGORIA,  

CODPRIORIDADE,  CODACCAO,  CODPROJECTO,  DATAINSERT) VALUES(  '" & txtAssunto.Text.Replace("'", "''") & "',  '" & txtDescricao.Text.Replace("'", 

"''") & "',  " & Session("usr")(8) & ", " & Session("usr")(0) & ", " & Session("usr")(0) & ",  1,  " & 

RetornaNull(DropDownListCategoria.SelectedValue) & ",  " & RetornaNull(DropDownListPrioridade.SelectedValue) & ", " & 

RetornaNullNumerico(txtAccao.Text) & ", " & RetornaNullNumerico(txtProjecto.Text) & ", GETDATE())" 'Não coloca Técnico 

            Resultado = servico.Transaccao(Sql) 

            Dim ficheiroAnexo As String = upload(Resultado) 

            'Insere na tabela Ticket_Estados 
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            Sql = "INSERT INTO  T_TICKETS_ESTADOS(  CODTICKET,  CODESTADO,  [DATA],  CODUTILIZADOR, DESCRICAO) VALUES (  " & Resultado & ",  1,  

GETDATE(), " & Session("usr")(0) & ", '" & txtDescricao.Text.Replace("'", "''") & "')" 

            servico.Transaccao(Sql) 

 

 

            'Parte para guardar o PrintScreen / Imagem que está no clipboard 

            'Read the Base64 string from Hidden Field. 

            Dim base64 As String = Request.Form(hfImageData.UniqueID).Split(",")(1) 

 

            'Convert Base64 string to Byte Array.) 

            Dim bytes() As Byte = Convert.FromBase64String(base64) 

 

            'Save the Byte Array as Image File. 

            If bytes.Length > 70 Then 'Significa que o canvas não está vazio , com o canvas a 1x1 sem nada ele devolve 70 bytes de length 

                'Save the Byte Array as Image File. 

                Dim filePath As String = String.Format("~/FilesTickets/{0}.png", Resultado & "-PrintScreen") 'Alterar para Numero do Ticket + "-

PrintScreen" 

                File.WriteAllBytes(Server.MapPath(filePath), bytes) 

            Else 

            End If 

 

 

            'Verifica se os anexos e os printscreens estão presentes 

            Dim CaminhoAnexo As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhofisico") + "\FilesTickets\" & 

ficheiroAnexo 

            If System.IO.File.Exists(CaminhoAnexo) Then 

                CaminhoAnexo = "<a href='" & CaminhoFormacao & "/FilesTickets/" & ficheiroAnexo & "'>Abrir Anexo</a>" 

            Else 

                CaminhoAnexo = "Nenhum Anexo encontrado" 

            End If 

 

            Dim CaminhoPrintScreen As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhofisico") + "\FilesTickets\" & 

Resultado & "-PrintScreen.png" 

            If System.IO.File.Exists(CaminhoPrintScreen) Then 

                CaminhoPrintScreen = "<a href='" & CaminhoFormacao & "/FilesTickets/" & Resultado & "-PrintScreen.png'>Abrir PrintScreen</a>" 

            Else 

                CaminhoPrintScreen = "Nenhum PrintScreen encontrado" 

            End If 

 

            EmailCliente = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='MAIL',@PARAM='" & Session("usr")(0) & "'").Rows(0).Item(0) 

            corpoSubmeter = "<p>Ex.mo/a Sr./a " & Session("usr")(1) & ",</p> <p>Agradecemos o seu contacto, ficou registado na N/ Base Dados e 

será analisado pela equipa técnica com a maior celeridade possível.</p> <p>Assim que o mesmo passe ao estado 'Resolvido', receberá uma 

comunicação automática.</p> <p>Descrição do Ticket:</p> <p>" & txtDescricao.Text.Replace("'", "''") & "</p> <p>Anexo: " & CaminhoAnexo & " , 

PrintScreen:" & CaminhoPrintScreen & "</p> <br/> <p>Com os melhores cumprimentos.</p>" 

            func.envia_email_Ticket(corpoSubmeter, Resultado & " " & txtAssunto.Text.Replace("'", "''") & " Estado: Aberto", EmailCliente, "") 

'Enviar email a indicar que está há um ticket 
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        End If 

 

        'Limpar Caixa de texto Assunto e Descricao 

        txtAssunto.Text = "" 

        txtDescricao.Text = "" 

    End Sub 

    Protected Sub LinkButtonSubmeterEdit_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkButtonSubmeterEdit.Click    'Listener para o botão 

Submeter na View Criação de Tickets 

 

        servico.UpdateDados("UPDATE T_TICKETS SET ASSUNTO = '" & txtAssuntoEdit.Text.Replace("'", "''") & "', DESCRICAO = '" & 

txtDescricaoEdit.Text.Replace("'", "''") & "' where CODTICKET = " & LbCodTicket.Text) 

        'Insere na tabela Ticket_Estados 

        Dim Sql As String = "INSERT INTO  T_TICKETS_ESTADOS(  CODTICKET,  CODESTADO,  [DATA],  CODUTILIZADOR, DESCRICAO, OBSERVACOES) VALUES (  " 

& LbCodTicket.Text & ",  1,  GETDATE(), " & Session("usr")(0) & ", '" & txtDescricaoEdit.Text.Replace("'", "''") & "', '" & 

txtAssuntoEdit.Text.Replace("'", "''") & "')" 

        servico.Transaccao(Sql) 

 

        'Após o update do ticket realiza o mesmo que visualizar, de forma a mandar diretamente para a view Visualizar Ticket 

        Dim HistTickets As DataTable 

        txtResposta.Text = "" 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

        GVListaTickets.DataBind() 

 

        Dim DTTicket = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKET',@PARAM='" & LbCodTicket.Text & "'")     'Lê toda a info 

de um ticket 

        If Session("usr")(5) = "STIPO" Then 

            HistTickets = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='HISTORICOTICKETCLIENTE',@PARAM='" & LbCodTicket.Text & "'") 

        Else 

            HistTickets = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='HISTORICOTICKET',@PARAM='" & LbCodTicket.Text & "'") 

        End If 

 

        LbAssunto.Text = DTTicket.Rows(0).Item("ASSUNTO").ToString 

        LbDescricao.Text = DTTicket.Rows(0).Item("DESCRICAO").ToString 

 

        If DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Resolvido" Or DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Recebido" Or 

DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Finalizado" Then 

            txtResposta.Text = DTTicket.Rows(0).Item("RESPOSTA").ToString.ToString.Replace("<br/>", Environment.NewLine) 

            LinkButtonImprimirTicket.Visible = False 

        Else 

            LinkButtonImprimirTicket.Visible = True 

        End If 

 

        LbPrioridade.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMEPRIORIDADE").ToString 

        Try 

            LbDataInsert.Text = DTTicket.Rows(0).Item("DATAINSERT") 

        Catch ex As Exception 
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        End Try 

        Try 

            LbDataFim.Text = DTTicket.Rows(0).Item("DATAFIM") 

        Catch ex As Exception 

 

        End Try 

 

        'Os ids necessários mais tarde vão para o ToolTip 

        LbCliente.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMECLIENTE").ToString 

        LbInterLocutor.ToolTip = DTTicket.Rows(0).Item("CODINTERLOCUTOR").ToString 

        LbInterLocutor.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMEINTERLOCUTOR").ToString 

        LbInterlocutorTelefone.Text = DTTicket.Rows(0).Item("TELEFONEINTERLOCUTOR").ToString 

        LbInterlocutorTelemovel.Text = DTTicket.Rows(0).Item("TELEMOVELINTERLOCUTOR").ToString 

        LbInterlocutorEmail.Text = DTTicket.Rows(0).Item("EMAILINTERLOCUTOR").ToString 

 

        If DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Aberto" Or DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Recusado" Or 

DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Pendente" Then 

            If Session("usr")(5) = "ADMIN" Or Session("usr")(5) = "CPL" Then 'Os admins ou os CPTs podem mudar os técnicos de tickets em aberto 

                LinkButtonAtribuirTecnico.Visible = True 

                LinkButtonImprimirTicket.Visible = True 

                LinkButtonPendente.Visible = True 

                LinkButtonResolver.Visible = True 

                LbTecnico.Visible = True 

                txtResposta.Visible = True 

                DropDownListTecnicoVisualizar.Visible = True 

                LbTecnico.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMETECNICO").ToString 

                DropDownListTecnicoVisualizar.DataSource = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TECNICOS',@PARAM=''") 

                DropDownListTecnicoVisualizar.DataValueField = "CODTECNICO" 

                DropDownListTecnicoVisualizar.DataTextField = "NOME" 

                DropDownListTecnicoVisualizar.DataBind() 

            ElseIf Session("usr")(5) = "STIPO" Then 'Se for um cliente isto não aparece para atribuir o técnico, imprimir, colocar pendente ou 

resolver 

                LinkButtonAtribuirTecnico.Visible = False 

                LinkButtonImprimirTicket.Visible = False 

                LinkButtonPendente.Visible = False 

                LinkButtonResolver.Visible = False 

                LbTecnico.Visible = True 

                txtResposta.Visible = False 

                DropDownListTecnicoVisualizar.Visible = False 

                LbTecnico.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMETECNICO").ToString 

            Else                                    'Trata se então de CPL 

                LinkButtonAtribuirTecnico.Visible = False 

                LinkButtonImprimirTicket.Visible = True 

                LinkButtonPendente.Visible = True 

                LinkButtonResolver.Visible = True 
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                LbTecnico.Visible = True 

                txtResposta.Visible = True 

                DropDownListTecnicoVisualizar.Visible = False 

                LbTecnico.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMETECNICO").ToString 

            End If 

        ElseIf DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Resolvido" Or DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Recebido" Or 

DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Finalizado" Then 

 

            If Session("usr")(5) = "ADMIN" Or Session("usr")(5) = "CPL" Then 'Os admins ou os CPTs podem mudar os técnicos de tickets em aberto 

                LinkButtonAtribuirTecnico.Visible = True 

                LinkButtonImprimirTicket.Visible = False 

                LinkButtonPendente.Visible = False 

                LinkButtonResolver.Visible = True 

                LbTecnico.Visible = True 

                txtResposta.Visible = True 

                DropDownListTecnicoVisualizar.Visible = True 

                LbTecnico.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMETECNICO").ToString 

                DropDownListTecnicoVisualizar.DataSource = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TECNICOS',@PARAM=''") 

                DropDownListTecnicoVisualizar.DataValueField = "CODTECNICO" 

                DropDownListTecnicoVisualizar.DataTextField = "NOME" 

                DropDownListTecnicoVisualizar.DataBind() 

            ElseIf Session("usr")(5) = "STIPO" Then 'Se for um cliente isto não aparece para atribuir o técnico, imprimir, colocar pendente ou 

resolver 

                LinkButtonAtribuirTecnico.Visible = False 

                LinkButtonImprimirTicket.Visible = False 

                LinkButtonPendente.Visible = False 

                LinkButtonResolver.Visible = False 

                LbTecnico.Visible = True 

                txtResposta.Visible = False 

                DropDownListTecnicoVisualizar.Visible = False 

                LbTecnico.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMETECNICO").ToString 

            Else                                    'Trata se então de CPL 

                LinkButtonAtribuirTecnico.Visible = False 

                LinkButtonImprimirTicket.Visible = False 

                LinkButtonPendente.Visible = False 

                LinkButtonResolver.Visible = True 

                LbTecnico.Visible = True 

                txtResposta.Visible = True 

                DropDownListTecnicoVisualizar.Visible = False 

                LbTecnico.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMETECNICO").ToString 

            End If 

        End If 

 

        If LbTecnico.Text <> "" Then 'Significa que não se pode editar o ticket 

            LinkButtonEditar.Visible = False 

        Else 
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            LinkButtonEditar.Visible = True 

        End If 

 

        LbEstado.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO").ToString 

        LbCategoria.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMECATEGORIA").ToString 

        LbCodAccao.Text = DTTicket.Rows(0).Item("CODACCAO").ToString 

        LbCodProjeto.Text = DTTicket.Rows(0).Item("CODPROJECTO").ToString 

        If DTTicket.Rows(0).Item("FICHEIRO").ToString Is "" Then 

            LbAnexo.Text = "Nenhum ficheiro encontrado" 

        Else 

            LbAnexo.Text = "<a href='FilesTickets/" & DTTicket.Rows(0).Item("FICHEIRO").ToString & "'>Abrir Anexo</a>" 

        End If 

 

        LbCodTicket.Text = DTTicket.Rows(0).Item("CODTICKET").ToString 

 

        Dim CaminhoPrintScreen As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhofisico") + "\FilesTickets\" & 

LbCodTicket.Text & "-PrintScreen.png" 

        If System.IO.File.Exists(CaminhoPrintScreen) Then 

            LbPrintScreen.Text = "<a href='FilesTickets/" & LbCodTicket.Text & "-PrintScreen.png'>Abrir PrintScreen</a>" 

        Else 

            LbPrintScreen.Text = "Nenhum PrintScreen encontrado" 

        End If 

 

 

        'Preencher Histórico 

        GVHistorico.DataSource = HistTickets 

        GVHistorico.DataBind() 

 

        MainView.ActiveViewIndex = 2    'Salta para a View Visualizar Ticket 

    End Sub 

    Protected Sub GVListaTickets_RowDataBound(sender As Object, e As GridViewRowEventArgs) Handles GVListaTickets.RowDataBound 

        Dim LinkButtonListaResolver As LinkButton = e.Row.FindControl("LinkButtonListaResolver") 

        Dim LinkButtonListaPendente As LinkButton = e.Row.FindControl("LinkButtonListaPendente") 

        Dim LabelEstadoTicket As Label = e.Row.FindControl("LabelEstadoTicket") 

        If e.Row.Cells(0).Controls.Count <> 0 Then 'A primeira row é a do cabeçalho como tal não tem nenhum botão associado 

            If Session("usr")(5) = "ADMIN" Or Session("usr")(5) = "CPL" Or Session("usr")(5) = "CPT" Then 

                LinkButtonListaResolver.Visible = True 

                LinkButtonListaPendente.Visible = True 

            Else 

                LinkButtonListaResolver.Visible = False 

                LinkButtonListaPendente.Visible = False 

            End If 

 

            'Se se tratar de um interlocutor mostrar o cliente? 

            If e.Row.DataItem("ESTADO").Equals("Resolvido") Then 

                LabelEstadoTicket.CssClass = "ticket-estado-resolvido" 
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            ElseIf e.Row.DataItem("ESTADO").Equals("Recebido") Then 

                LabelEstadoTicket.CssClass = "ticket-estado-recebido" 

            ElseIf e.Row.DataItem("ESTADO").Equals("Recusado") Then 

                LabelEstadoTicket.CssClass = "ticket-estado-recusado" 

            ElseIf e.Row.DataItem("ESTADO").Equals("Finalizado") Then 

                LabelEstadoTicket.CssClass = "ticket-estado-finalizado" 

            ElseIf e.Row.DataItem("ESTADO").Equals("Pendente") Then 

                LabelEstadoTicket.CssClass = "ticket-estado-pendente" 

            End If 

 

            If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then 

                e.Row.Attributes("onmouseover") = "this.style.cursor='pointer';this.style.textDecoration='underline';" 

                e.Row.Attributes("onmouseout") = "this.style.textDecoration='none';" 

                Dim btncontrol As Control 

                btncontrol = e.Row.FindControl("LinkButtonListaVisualizar") 

                e.Row.Attributes.Add("onclick", ClientScript.GetPostBackClientHyperlink(btncontrol, String.Empty))  'Busca o HyperLink associado 

ao botão LinkButtonListaVisualizar, e adicona o ao evento onClick da linha  

                LinkButtonListaResolver.Attributes.Add("onclick", ClientScript.GetPostBackClientHyperlink(LinkButtonListaResolver, String.Empty)) 

'Fazendo isto desta forma, readicionando o atributo onClick do proprio botão mantemos a possibilidade de carregar neste e Resolver no Listagem 

                LinkButtonListaPendente.Attributes.Add("onclick", ClientScript.GetPostBackClientHyperlink(LinkButtonListaPendente, String.Empty)) 

'O mesmo para o bõtão Não consigo resolver 

            End If 

        End If 

    End Sub 

    Protected Sub GVHistorico_RowDataBound(sender As Object, e As GridViewRowEventArgs) Handles GVHistorico.RowDataBound 

        Dim LabelHistEstadoTicket As Label = e.Row.FindControl("LabelHistEstadoTicket") 

        If e.Row.Cells(0).Controls.Count <> 0 Then 'A primeira row é a do cabeçalho como tal não tem nenhum botão associado 

 

            If e.Row.DataItem("ESTADO").Equals("Resolvido") Then 

                LabelHistEstadoTicket.CssClass = "ticket-estado-resolvido" 

            ElseIf e.Row.DataItem("ESTADO").Equals("Recebido") Then 

                LabelHistEstadoTicket.CssClass = "ticket-estado-recebido" 

            ElseIf e.Row.DataItem("ESTADO").Equals("Recusado") Then 

                LabelHistEstadoTicket.CssClass = "ticket-estado-recusado" 

            ElseIf e.Row.DataItem("ESTADO").Equals("Finalizado") Then 

                LabelHistEstadoTicket.CssClass = "ticket-estado-finalizado" 

            ElseIf e.Row.DataItem("ESTADO").Equals("Pendente") Then 

                LabelHistEstadoTicket.CssClass = "ticket-estado-pendente" 

            End If 

 

 

        End If 

    End Sub 

 

    Protected Sub DropDownListCliente_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles DropDownListCliente.SelectedIndexChanged 



MestreClique GF-Tickets 

 

94 

 

        If DropDownListCliente.SelectedValue = 245 Then 'Significa que é um cliente que não está na base de dados, como tal temos que escrever o 

nome do mesmo  

            PanelPorDefeito.Visible = False 

            PanelGenerico.Visible = True 

            RFVClienteGenerico.ControlToValidate = "txtClienteGenerico" 

 

            DropDownListInterlocutor.DataSource = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='INTERLOCUTORES',@PARAM='" & 

DropDownListCliente.SelectedValue & "'") 

            DropDownListInterlocutor.DataValueField = "CODINTERLOCUTOR" 

            DropDownListInterlocutor.DataTextField = "NOME" 

            DropDownListInterlocutor.DataBind() 

 

            MainView.ActiveViewIndex = 1 

        Else 

            PanelPorDefeito.Visible = True 

            PanelGenerico.Visible = False 

            RFVClienteGenerico.ControlToValidate = "" 

 

            DropDownListInterlocutor.DataSource = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='INTERLOCUTORES',@PARAM='" & 

DropDownListCliente.SelectedValue & "'") 

            DropDownListInterlocutor.DataValueField = "CODINTERLOCUTOR" 

            DropDownListInterlocutor.DataTextField = "NOME" 

            DropDownListInterlocutor.DataBind() 

            MainView.ActiveViewIndex = 1 

        End If 

    End Sub 

 

    Protected Sub LinkButtonAtribuirTecnico_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkButtonAtribuirTecnico.Click 

        servico.UpdateDados("UPDATE T_TICKETS SET CODTECNICO = '" & DropDownListTecnicoVisualizar.SelectedValue & "' where CODTICKET = " & 

LbCodTicket.Text) 

 

        Dim DTTicket = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKET',@PARAM='" & LbCodTicket.Text & "'") 

        LbTecnico.Visible = True 

        LbTecnico.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMETECNICO").ToString 

 

        MainView.ActiveViewIndex = 2 

    End Sub 

    Protected Sub LinkButtonResolver_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkButtonResolver.Click 

        Dim corpoResolver As String 

 

        servico.UpdateDados("UPDATE T_TICKETS SET RESPOSTA = '" & txtResposta.Text.Replace("'", "''") & "', CODTECNICO = '" & Session("usr")(0) & 

"', CODESTADO = 2, DATAFIM = GETDATE() where CODTICKET = " & LbCodTicket.Text) 

        'Insere na tabela Ticket_Estados 

        Dim Sql As String = "INSERT INTO  T_TICKETS_ESTADOS(  CODTICKET,  CODESTADO,  [DATA],  CODUTILIZADOR, DESCRICAO) VALUES (  " & 

LbCodTicket.Text & ",  2,  GETDATE(), " & Session("usr")(0) & ", '" & txtResposta.Text.Replace("'", "''") & "')" 

        servico.Transaccao(Sql) 



MestreClique GF-Tickets 

 

95 

 

 

        Dim EmailCliente As String 

        EmailCliente = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='MAIL',@PARAM='" & LbInterLocutor.ToolTip & "'").Rows(0).Item(0) 

        If txtResposta.Text = "" Then 

            Dim CaminhoAvl As String = "<a href='" & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhoformacao") & "/avl.aspx?cod=" 

& func.Cifra(LbCodTicket.Text).Replace("+", "_") & "'>Clique aqui para visualizar e avaliar a resposta ao seu pedido de suporte</a>" 

            corpoResolver = "<p>Ex.mo/a Sr./a " & LbInterLocutor.Text & ",</p> <p>Comunicamos que o Ticket Nº " & LbCodTicket.Text & " que nos 

enviou em " & LbDataInsert.Text & ", encontra-se resolvido.</p> <p>Informamos que o mesmo ficará registado para consulta na sua área de 

cliente.</p> <br/> <p>Com os melhores cumprimentos.</p> <br/> <p>A sua opinião é importante para nós! " & CaminhoAvl & "</p>" 

            func.envia_email_Ticket(corpoResolver, LbCodTicket.Text & " " & LbAssunto.Text & " Estado: Resolvido", EmailCliente, "") 'Enviar 

email a indicar que está resolvido o problema 

        Else 

 

            Dim CaminhoAvl As String = "<a href='" & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhoformacao") & "/avl.aspx?cod=" 

& func.Cifra(LbCodTicket.Text).Replace("+", "_") & "'>Clique aqui para visualizar e avaliar a resposta ao seu pedido de suporte</a>" 

            corpoResolver = "<p>Ex.mo/a Sr./a " & LbInterLocutor.Text & ",</p> <p>Comunicamos que o Ticket Nº " & LbCodTicket.Text & " que nos 

enviou em " & LbDataInsert.Text & ", encontra-se resolvido.</p> <p>Junto anexamos o link para a visualização da resposta do mesmo, e informamos 

que ficará registado para consulta na sua área de cliente.</p> <br/> <p>Com os melhores cumprimentos.</p> <br/> <p>" & CaminhoAvl & "</p>" 

            func.envia_email_Ticket(corpoResolver, LbCodTicket.Text & " " & LbAssunto.Text & " Estado: Resolvido", EmailCliente, "") 'Enviar 

email a indicar que está resolvido o problema 

        End If 

        DTTickets = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKETS',@PARAM='" & Session("usr")(0) & "'")     'Lê todos os 

tickets 

        GVListaTickets.DataSource = DTTickets 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

        GVListaTickets.DataBind() 

 

        MainView.ActiveViewIndex = 0 

    End Sub 

    Protected Sub LinkButtonPendente_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkButtonPendente.Click 

 

        servico.UpdateDados("UPDATE T_TICKETS SET RESPOSTA = '" & txtResposta.Text.Replace("'", "''") & "', CODTECNICO = '" & Session("usr")(0) & 

"', CODESTADO = 6, DATAFIM = GETDATE() where CODTICKET = " & LbCodTicket.Text) 

        'Insere na tabela Ticket_Estados 

        Dim Sql As String = "INSERT INTO  T_TICKETS_ESTADOS(  CODTICKET,  CODESTADO,  [DATA],  CODUTILIZADOR, DESCRICAO) VALUES (  " & 

LbCodTicket.Text & ",  6,  GETDATE(), " & Session("usr")(0) & ", '" & txtResposta.Text.Replace("'", "''") & "')" 

        servico.Transaccao(Sql) 

 

        DTTickets = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKETS',@PARAM='" & Session("usr")(0) & "'")     'Lê todos os 

tickets 

        GVListaTickets.DataSource = DTTickets 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = Session("filtroEstado") + Session("filtroCategoria") + Session("filtroCliente") 

        GVListaTickets.DataBind() 

 

        MainView.ActiveViewIndex = 0 

    End Sub 
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    Protected Sub LinkButtonEditar_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkButtonEditar.Click 

 

        Dim DTTicket = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKET',@PARAM='" & LbCodTicket.Text & "'") 

 

        txtAssuntoEdit.Text = DTTicket.Rows(0).Item("ASSUNTO").ToString 

        txtDescricaoEdit.Text = DTTicket.Rows(0).Item("DESCRICAO").ToString 

        LbCodTicketEdit.Text = DTTicket.Rows(0).Item("CODTICKET").ToString 

 

        MainView.ActiveViewIndex = 3 

    End Sub 

    Protected Sub LinkButtonImprimirTicket_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkButtonImprimirTicket.Click 

        Response.Redirect("Ticket-Imprimir.aspx?id=" & LbCodTicket.Text) 

    End Sub 

    Function RetornaNull(valor As String) As String 

        If valor = "0" Then 

            RetornaNull = "NULL" 

        Else 

            RetornaNull = valor 

        End If 

    End Function 

 

    Function RetornaNullNumerico(valor As String) As String 

        If Not IsNumeric(valor) Then 

            RetornaNullNumerico = "NULL" 

        Else 

            RetornaNullNumerico = valor 

        End If 

    End Function 

    Function upload(ByVal Codigo As Integer) As String 'upload dos ficheiros 

        Dim fich As String 

        If FileUpload1.HasFile Then 

            Dim strname As String() = FileUpload1.FileName.ToString.Split(".") 

 

            Dim fn As String = System.IO.Path.GetFileName(FileUpload1.PostedFile.FileName) 

            fich = System.IO.Path.GetExtension(fn) 

 

            Dim str As String = Codigo.ToString & fich 

            FileUpload1.PostedFile.SaveAs(Server.MapPath("~/FilesTickets/") & str) 

            servico.Transaccao("UPDATE T_TICKETS SET FICHEIRO='" & str & "' WHERE CODTICKET=" & Codigo) 

            Return str 

        Else 

            Return "" 

        End If 

    End Function 

End Class 
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A 1.3. Ticket-Imprimir.aspx 

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Ticket-Imprimir.aspx.vb" Inherits="Ticket_Imprimir" %> 

 

<!DOCTYPE html> 

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head runat="server"> 

    <title></title> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/TicketsImp.css"/> 

   <%-- <style type="text/css"> 

    .cabecalho { 

    

    } 

    .resto { 

    

    }-- 

</style>--%> 

</head> 

<body onload="window.print()"> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div class="ticket"> 

        <img src="img/Ticket-Impressao.png" /> 

    </div> 

        <div class="divConteudo"> 

            <asp:label ID="ImpData" runat="server" class="Data">19072019</asp:label> 

            <asp:label ID="ImpData2" runat="server" class="Data2">19072019</asp:label> 

            <label class="CodFicha">E-</label> 

            <asp:label ID="ImpCodTicket" runat="server" class="CodTicket">12345678</asp:label> 

            <label class="CodFicha2">E-</label> 

            <asp:label ID="ImpCodTicket2" runat="server" class="CodTicket2">12345678</asp:label> 

            <label class="CodFicha3">E-</label> 

            <asp:label ID="ImpCodTicket3" runat="server" class="CodTicket3">12345678</asp:label> 

            <asp:label ID="ImpNomeInsert" runat="server" class="recebido">Aqui vai o nome de alguma pessoa</asp:label> 

            <asp:label ID="ImpNomeInsert2" runat="server" class="recebido2">Aqui vai o nome de alguma pessoa</asp:label> 

            <asp:label ID="ImpNomeTecnico" runat="server" class="dirigido">Aqui vai o nome de outra pessoa</asp:label> 

            <asp:label ID="ImpNomeCliente" runat="server" class="NomeCliente">Nome do Cliente vai para aqui</asp:label> 

            <asp:label ID="ImpPrioridade" runat="server" class="Prioridade">Prioridade</asp:label> 

            <asp:label ID="ImpAssunto" runat="server" class="Assunto">Assunto</asp:label> 

            <asp:label ID="ImpDescricao" runat="server" class="Descricao">Descrição vai para aqui vamos ver quanto texto cabe aqui, é capaz de 

rebentar</asp:label> 

             

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 
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A 1.4. Ticket-Imprimir.aspx.vb 

Imports System.Data 

 

Partial Class Ticket_Imprimir 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Public servico As New Leitura.ServiceSoapClient 

    Private Sub form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles form1.Load 

        Dim DTTicket = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKET',@PARAM='" & Request.QueryString("id") & "'") 

 

        Dim descricao As String = DTTicket.Rows(0).Item("DESCRICAO").ToString.Replace("<br/>", "") 

        If descricao.Length >= 210 Then 

            descricao = "Por favor consulte o Ticket na plataforma" 

        End If 

 

        ImpAssunto.Text = DTTicket.Rows(0).Item("ASSUNTO").ToString 

        ImpDescricao.Text = descricao 

        ImpNomeInsert.Text = DTTicket.Rows(0).Item("USERINSERT").ToString 

        ImpNomeInsert2.Text = DTTicket.Rows(0).Item("USERINSERT").ToString 

        ImpNomeCliente.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMECLIENTE").ToString 

        ImpNomeTecnico.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMETECNICO").ToString 

        ImpPrioridade.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMEPRIORIDADE").ToString 

        ImpCodTicket.Text = DTTicket.Rows(0).Item("CODTICKET").ToString 

        ImpCodTicket2.Text = DTTicket.Rows(0).Item("CODTICKET").ToString 

        ImpCodTicket3.Text = DTTicket.Rows(0).Item("CODTICKET").ToString 

 

        Dim data As String = DTTicket.Rows(0).Item("DATAINSERT").ToString.Replace("/", "").Replace("-", "")  

        data = data.Substring(0, 8)  

        ImpData.Text = data 

        ImpData2.Text = data 

 

    End Sub 

End Class 

 

 

A 1.5. Avl.aspx 

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="avl.aspx.vb" Inherits="inscricaoutilizador" %> 
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<%@ Import Namespace="System.Data" %> 

<!DOCTYPE html> 

<html class="no-js" lang="pt"> 

<head runat="server"> 

    <meta charset="utf-8" /> 

    <meta name="author" content=""> 

    <meta name="description" content=""> 

    <link rel="stylesheet" href="../css/ticketDisplayStyle.css" /> 

    <!--#include file="css.html" --> 

    <title><%=System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("titulo")%></title> 

 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <div> 

 

            <script runat="server"> 

 

                Protected Sub lbFecharCookies_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles lbFecharCookies.Click 

                    Dim myCookie As HttpCookie = New HttpCookie("MESTRECLIQUE") 

                    myCookie.Value = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("nomeparceira") 

                    myCookie.Expires = Now.AddDays(5000) 

                    Response.Cookies.Add(myCookie) 

                    Session("cookie") = "TRUE" 

                    Pcookies.Visible = False 

                End Sub 

 

            </script> 

 

            <%If (Request.Cookies("MESTRECLIQUE") IsNot Nothing) Then 

                    Pcookies.Visible = False 

                End If%> 

            <div class="l-header" style="height: auto"> 

                <asp:Panel ID="Pcookies" runat="server"> 

                    <div style="color: #000; text-align: center"> 

                        Este site utiliza <em>cookies</em> . Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Para mais informações 

consulte a nossa 

                <a href="ficha.aspx?idn=10" style="color: white; text-decoration: none;">Política de Cookies.</a> 

                        <asp:LinkButton ID="lbFecharCookies" runat="server" Style="color: #000; text-decoration: none;">Fechar</asp:LinkButton> 

 

                    </div> 

                </asp:Panel> 

                <!--login do site 

        <div class="login"> 

            <div class="l-constraint"> 

                <iframe src="login.aspx" width="auto" height="30" align="right" frameborder="0" allowtransparency="true" scrolling="no"></iframe> 
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            </div> 

        </div>--> 

 

                <!-- **Topo do site** --> 

                <div class="topo"> 

                    <div class="l-constraint"> 

 

                        <div class="l-branding"> 

                            <!--logotipo--> 

                            <div class="logo"> 

                                <a href="http://www.mestreclique.pt"> 

                                    <img src="img/logo.png" /></a> 

                            </div> 

 

                            <!--slogan--> 

                            <div class="l-slogan"></div> 

                        </div> 

 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

 

            <!--conteudo do site--> 

            <div class="l-content" style="padding-top: 100px;"> 

 

                <!-- *********************************** DESTAQUES ******************************************************--> 

                <div class="l-constraint"> 

                    <hr /> 

                    <br /> 

 

                    <asp:Panel ID="panelAvlResposta" runat="server"> 

                        <div class="titulo"> 

                            <h1 class="corescola">Resposta do Ticket</h1> 

                            <h5> </h5> 

                        </div> 

                        <hr /> 

                        <div class="avl"> 

                            <div> 

                                <p><asp:Label ID="LbAvlResposta" runat="server" Text="efewhfewnkfj hewkfefewbj bfbknffkwwfk wefbwefewf 

kewfewnfkjew"></asp:Label></p> 

                                <h5> </h5> 

                            </div> 

                        </div> 

                    </asp:Panel> 

 

                    <div class="titulo"> 
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                        <h1 class="corescola">Avaliação da Resolução do Ticket</h1> 

                        <h5> </h5> 

                    </div> 

                    <hr /> 

                    <div class="aval"> 

                        <div class="split left"> 

                            <h3>Considera que o assunto ficou resolvido?</h3> 

                            <h5> </h5> 

                        </div> 

                        <div class="split right"> 

                            <p><span style="text-align: left;"></span><span style="float: right;"></span></p> 

 

                            <div style="text-align: center;"> 

                                <label class="container"> 

                                    <asp:RadioButton ID="P1RadButton1" runat="server" Text="Não" Enabled="true" GroupName="P1" 

AutoPostBack="True" /> 

                                    <span class="checkmark"></span> 

                                </label> 

                                <label class="container"> 

                                    <asp:RadioButton ID="P1RadButton2" runat="server" Text="Sim" Enabled="true" GroupName="P1" 

AutoPostBack="True" Checked="True" /> 

                                    <span class="checkmark"></span> 

                                </label> 

                            </div> 

                            <br> 

                        </div> 

                    </div> 

 

                    <hr style="display: block;border: 0;border-top: 1px dotted #ccc;padding: 0;"> 

 

                    <div class="aval"> 

                        <div class="split left"> 

                            <h3>Como classifica o tempo de espera pela resolução?</h3> 

                            <h5> </h5> 

                        </div> 

                        <div class="split right"> 

                            <p><span style="text-align: left;">Nada Satisfeito</span><span style="float: right;">Totalmente Satisfeito</span></p> 

 

                            <div style="text-align: center;"> 

                                <label class="container"> 

                                    <asp:RadioButton ID="P2RadButton1" runat="server" Text="1" GroupName="P2" /> 

                                    <span class="checkmark"></span> 

                                </label> 

                                <label class="container"> 

                                    <asp:RadioButton ID="P2RadButton2" runat="server" Text="2" GroupName="P2" /> 

                                    <span class="checkmark"></span> 
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                                </label> 

                                <label class="container"> 

                                    <asp:RadioButton ID="P2RadButton3" runat="server" Text="3" GroupName="P2" Checked="true" /> 

                                    <span class="checkmark"></span> 

                                </label> 

                                <label class="container"> 

                                    <asp:RadioButton ID="P2RadButton4" runat="server" Text="4" GroupName="P2" /> 

                                    <span class="checkmark"></span> 

                                </label> 

                                <label class="container"> 

                                    <asp:RadioButton ID="P2RadButton5" runat="server" Text="5" GroupName="P2" /> 

                                    <span class="checkmark"></span> 

                                </label> 

                            </div> 

                            <br> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <br> 

 

                    <hr style="display: block;border: 0;border-top: 1px dotted #ccc;padding: 0;"> 

 

                    <asp:Panel ID="panelAvlDescricao" runat="server" Visible="true"> 

                        <div class="aval"> 

                            <div class="split left"> 

                                <h3>Descrição</h3> 

                                <h5>Descreva aqui o razão pela qual considera que o assunto não está resolvido</h5> 

                            </div> 

                            <div class="split right"> 

                                <asp:TextBox ID="txtAvlDescricao" runat="server" style="width:100%;" TextMode="MultiLine" Rows="6"></asp:TextBox> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <br> 

                     

                        <hr style="display: block;border: 0;border-top: 1px dotted #ccc;padding: 0;"> 

                    </asp:Panel> 

 

                    <div class="aval"> 

                        <div class="split left"> 

                            <h3>Observações</h3> 

                            <h5>Deixe aqui a sua opinião</h5> 

                        </div> 

                        <div class="split right"> 

                            <asp:TextBox ID="txtObs" runat="server" style="width:100%;" TextMode="MultiLine" Rows="6"></asp:TextBox> 

                        </div> 

                    </div> 

                    <br> 
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                    <hr style="display: block;border: 0;border-top: 1px dotted #ccc;padding: 0;"> 

 

                    <br> 

                    <div align="center"> 

                        <h1><asp:Label ID="labelResposta1" CssClass="corescola" runat="server" Text="A sua avaliação foi concluída com sucesso!" 

Visible="False"></asp:Label> </h1> 

                        <h1><asp:Label ID="labelResposta2" CssClass="corescola" runat="server" Text="Obrigado pela Atenção" 

Visible="False"></asp:Label> </h1> 

                        <asp:LinkButton ID="LinkButtonEnviarAval" class="botaoCinza" runat="server" Visible="True">Enviar</asp:LinkButton> 

                        <br> 

                        <br> 

                    </div> 

 

                <!-- *********************************** parceiros ******************************************************--> 

                <!--#include file="parceiros.html" --> 

                </div> 

            </div> 

            <!-- *********************************** Rodapé ******************************************************--> 

            <!--#include file="footer.html" --> 

        </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

 

A 1.6. Avl.aspx.vb 

 

Imports System.Data 

 

Partial Class inscricaoutilizador 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Public servico As New Leitura.ServiceSoapClient 

    Public Func As New funcoes 

    Dim respcod As String 

    Dim DTTicket As DataTable 

    Dim showDescricao As Boolean 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load 

        respcod = Func.DeCifra(Replace(Request.QueryString("cod"), "_", "+")) 

        DTTicket = servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKET',@PARAM='" & respcod & "'") 

 

        'Colocar o texto na LabelAvlResposta 
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        If IsDBNull(DTTicket.Rows(0).Item("Resposta")) Then 

            panelAvlResposta.Visible = False 

        Else 

            panelAvlResposta.Visible = True 

            LbAvlResposta.Text = DTTicket.Rows(0).Item("Resposta") 

        End If 

        If DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Resolvido" Then 

            servico.UpdateDados("UPDATE T_TICKETS SET CODESTADO = 3, DATAFIM = GETDATE() where CODTICKET = " & respcod) 

            'Insere na tabela Ticket_Estados 

            Dim Sql As String = "INSERT INTO  T_TICKETS_ESTADOS(  CODTICKET,  CODESTADO,  [DATA],  CODUTILIZADOR) VALUES (  " & respcod & ",  3,  

GETDATE(), " & DTTicket.Rows(0).Item("CODINTERLOCUTOR") & ")" 

            servico.Transaccao(Sql) 

        End If 

 

        If panelAvlDescricao.Visible Then 

            panelAvlDescricao.Visible = False 

        Else 

            panelAvlDescricao.Visible = True 

        End If 

 

    End Sub 

    Protected Sub LinkButtonEnviarAval_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LinkButtonEnviarAval.Click 

 

        Dim resp2 As Integer = 0 

 

        If P2RadButton1.Checked Then 

            resp2 = 1 

        ElseIf P2RadButton2.Checked Then 

            resp2 = 2 

        ElseIf P2RadButton3.Checked Then 

            resp2 = 3 

        ElseIf P2RadButton4.Checked Then 

            resp2 = 4 

        ElseIf P2RadButton5.Checked Then 

            resp2 = 5 

        End If 

 

        LinkButtonEnviarAval.Visible = False 

        labelResposta1.Visible = True 

        labelResposta2.Visible = True 

 

        If DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Recebido" Then 

            If P1RadButton1.Checked Then 

                servico.UpdateDados("UPDATE T_TICKETS SET CODESTADO = 4 , RESP2 = '" & resp2.ToString & "', OBSERVACOES = '" & 

txtObs.Text.Replace("'", "''") & "', DATARESP = GETDATE() where CODTICKET = " & respcod) 

                'Insere na tabela Ticket_Estados 
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                Dim Sql As String = "INSERT INTO  T_TICKETS_ESTADOS(  CODTICKET,  CODESTADO,  [DATA],  CODUTILIZADOR, DESCRICAO, OBSERVACOES) 

VALUES (  " & respcod & ",  4,  GETDATE(), " & DTTicket.Rows(0).Item("CODINTERLOCUTOR") & ", '" & txtAvlDescricao.Text.Replace("'", "''") & "', 

'" & txtObs.Text.Replace("'", "''") & "')" 

                servico.Transaccao(Sql) 

            ElseIf P1RadButton2.Checked Then 

                servico.UpdateDados("UPDATE T_TICKETS SET CODESTADO = 5 , RESP2 = '" & resp2.ToString & "', OBSERVACOES = '" & 

txtObs.Text.Replace("'", "''") & "', DATARESP = GETDATE() , DATAFIM = GETDATE() where CODTICKET = " & respcod) 

                'Insere na tabela Ticket_Estados 

                Dim Sql As String = "INSERT INTO  T_TICKETS_ESTADOS(  CODTICKET,  CODESTADO,  [DATA],  CODUTILIZADOR, OBSERVACOES) VALUES (  " & 

respcod & ",  5,  GETDATE(), " & DTTicket.Rows(0).Item("CODINTERLOCUTOR") & ", '" & txtObs.Text.Replace("'", "''") & "')" 

                servico.Transaccao(Sql) 

            End If 

        Else 

            labelResposta1.Text = "Já foi enviada uma avaliação!" 

            labelResposta2.Visible = False 

        End If 

    End Sub 

End Class 

 

 

A 1.7. FormTicketNotif.vb 

Imports System.Configuration 

 

Public Class FormTicketNotif 

 

    Dim Servico As New MestreSoapService.ServiceSoapClient 

    Dim closeForm As Boolean = False 

    Public DTTickets As DataTable 

    Dim dataPosterior As String 

    Dim dataAgora As String 

    Dim h As New DataTable 

    Private Sub FormTicketNotif_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        InitializeDataGridView(DataGridView2, 1, 1, 0) 

        InitializeDataGridView(DataGridViewHoje, 1, 1, 0) 

        InitializeDataGridView(DataGridViewTodos, 1, 1, 0) 

 

        Timer1.Interval = ConfigurationManager.AppSettings("INTERVAL") 

 

        h.Columns.Add("Data") 

        h.Columns.Add("Por Resolver") 

        h.Columns.Add("Novos") 
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        PopularGridViews() 

        DataGridViewTodos.Columns(1).AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill 

        DataGridViewHoje.Columns(1).AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill 

    End Sub 

    Private Sub FormTicketNotif_Close(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles MyBase.FormClosing 

        If (closeForm = False) Then 

            e.Cancel = True 

            Me.Hide() 

            Me.WindowState = FormWindowState.Minimized 

        End If 

    End Sub 

    Private Sub NotifyIconMestre_MouseClick(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles NotifyIconMestre.MouseClick 

        Me.Show() 

        Me.WindowState = FormWindowState.Normal 

    End Sub 

 

    Private Sub CloseToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles CloseToolStripMenuItem.Click 

        closeForm = True 

        Application.Exit() 

    End Sub 

 

    Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick 

        PopularGridViews() 

    End Sub 

 

    Public Sub PopularGridViews() 

        dataAgora = Now.AddMilliseconds(-Timer1.Interval).ToString("dd-MM-yyyy HH:mm:ss") 

        Try 

            DTTickets = Servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='" & dataAgora & "',@FIM='',@ID='TICKETSNOVOS',@PARAM='" & 

ConfigurationManager.AppSettings("USERID") & "'") 

            DTTicketsTodos = Servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKETS',@PARAM='" & 

ConfigurationManager.AppSettings("USERID") & "'") 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

        DTTickets.DefaultView.RowFilter = "Estado like 'Aberto' or Estado like 'Recusado' or Estado like 'Pendente'" 

        DataGridView1.DataSource = DTTickets 

        DTTicketsTodos.DefaultView.RowFilter = "Estado like 'Aberto' or Estado like 'Recusado' or Estado like 'Pendente'" 

        DataGridViewTodos.DataSource = DTTicketsTodos 

 

        DTTicketGDHoje.Merge(DTTickets) 

        DataGridViewHoje.DataSource = DTTicketGDHoje 

 

        'Se o DTTickets não estiver vazio fazer som de notificação 

        If DTTickets.Rows.Count > 0 Then 

            PlayNotificationSound() 

        End If 
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        Dim novalinha As DataRow 

        novalinha = h.NewRow() 

        novalinha("Data") = System.DateTime.Now 

        novalinha("Por Resolver") = DataGridView1.Rows.Count 

        novalinha("Novos") = DTTickets.Rows.Count 

        h.Rows.Add(novalinha) 

        DataGridView2.DataSource = h 

    End Sub 

 

    Sub PlayNotificationSound() 

        My.Computer.Audio.Play(System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhofisico") + "\resources\notifSound.wav", 

        AudioPlayMode.Background) 

    End Sub 

 

    Private Sub DataGridViewHoje_CellClick(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridViewHoje.CellClick 

        IsGDHoje = True 

        Try 

            DGRowIndex = DataGridViewHoje.CurrentRow.Index 

            TicketId = DataGridViewHoje.Item(0, DGRowIndex).Value 

            FormVisualizarTicket.ShowDialog() 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

    End Sub 

 

    Private Sub DataGridViewTodos_CellClick(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridViewTodos.CellClick 

        IsGDHoje = False 

        Try 

            DGRowIndex = DataGridViewTodos.CurrentRow.Index 

            TicketId = DataGridViewTodos.Item(0, DGRowIndex).Value 

            FormVisualizarTicket.ShowDialog() 

        Catch ex As Exception 

        End Try 

    End Sub 

End Class 

 

 

A 1.8. FormVisualizarTicket.vb 

Imports System.Configuration 

 

Public Class FormVisualizarTicket 
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    Dim Servico As New MestreSoapService.ServiceSoapClient 

    Dim DTTicket = Servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='TICKET',@PARAM='" & TicketId & "'")     'Lê toda a info de um ticket 

    Private Sub FormVisualizarTicket_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

        LbAssunto.Text = DTTicket.Rows(0).Item("ASSUNTO").ToString 

        TextBoxDescricao.Text = DTTicket.Rows(0).Item("DESCRICAO").ToString.Replace("<br/>", Environment.NewLine) 

        LbPrioridade.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMEPRIORIDADE").ToString 

        LbDataInicio.Text = DTTicket.Rows(0).Item("DATAINSERT").ToString 

        LbDataFim.Text = DTTicket.Rows(0).Item("DATAFIM").ToString 

        LbCliente.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMECLIENTE").ToString 

        LbInterlocutor.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMEINTERLOCUTOR").ToString 

        LbTecnico.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMETECNICO").ToString 

        LbEstado.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO").ToString 

        LbCategoria.Text = DTTicket.Rows(0).Item("NOMECATEGORIA").ToString 

        LbAcao.Text = DTTicket.Rows(0).Item("CODACCAO").ToString 

        LbProjeto.Text = DTTicket.Rows(0).Item("CODPROJECTO").ToString 

        LbTelefone.Text = DTTicket.Rows(0).Item("TELEFONEINTERLOCUTOR").ToString 

        LbTelemovel.Text = DTTicket.Rows(0).Item("TELEMOVELINTERLOCUTOR").ToString 

        LbEmail.Text = DTTicket.Rows(0).Item("EMAILINTERLOCUTOR").ToString 

        TextBoxResposta.Text = DTTicket.Rows(0).Item("RESPOSTA").ToString.Replace("<br/>", Environment.NewLine) 

 

        If DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Resolvido" Or DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Recebido" Or 

DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Finalizado" Then 

 

            TextBoxResposta.Visible = True 

            ButtonResolver.Visible = True 

            ButtonPendente.Visible = False 

        ElseIf DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Recusado" Or DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") = "Pendente" Then 

            TextBoxResposta.Visible = True 

            ButtonResolver.Visible = True 

            ButtonPendente.Visible = True 

        End If 

 

        If IsGDHoje Then 

            DTTicketGDHoje.Rows(DGRowIndex)("Estado") = DTTicket.Rows(0).Item("NOMEESTADO") 

        End If 

 

        If DTTicket.Rows(0).Item("FICHEIRO").ToString = "" Then 

            LinkLabelAnexo.Text = "Sem Ficheiro" 

            LinkLabelAnexo.Enabled = False 

        Else 

            LinkLabelAnexo.Text = "Abrir Anexo" 

            LinkLabelAnexo.Links.Add(0, 11, "http://formacao.mestreclique.pt/FilesTickets/" & DTTicket.Rows(0).Item("FICHEIRO").ToString) 

        End If 

        LinkLabelPrintScreen.Text = "Abrir PrintScreen" 

        LinkLabelPrintScreen.Links.Add(0, 17, "http://formacao.mestreclique.pt/FilesTickets/" & DTTicket.Rows(0).Item("CODTICKET").ToString & "-

PrintScreen.png") 
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    End Sub 

 

    Private Sub LinkLabelAnexo_LinkClicked(sender As Object, e As LinkLabelLinkClickedEventArgs) Handles LinkLabelAnexo.LinkClicked 

        Process.Start(e.Link.LinkData.ToString()) 

    End Sub 

 

    Private Sub LinkLabelPrintScreen_LinkClicked(sender As Object, e As LinkLabelLinkClickedEventArgs) Handles LinkLabelPrintScreen.LinkClicked 

        Process.Start(e.Link.LinkData.ToString()) 

    End Sub 

 

    Private Sub ButtonResolver_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ButtonResolver.Click 

        Dim corpoFinalizar As String 

        Servico.UpdateDados("UPDATE T_TICKETS SET RESPOSTA = '" & TextBoxResposta.Text.Replace("'", "''") & "', CODTECNICO = '" & 

ConfigurationManager.AppSettings("USERID") & "', CODESTADO = 2, DATAFIM = GETDATE() where CODTICKET = " & TicketId) 

        Dim Sql As String = "INSERT INTO  T_TICKETS_ESTADOS(  CODTICKET,  CODESTADO,  [DATA],  CODUTILIZADOR, DESCRICAO) VALUES (  " & TicketId & 

",  2,  GETDATE(), " & ConfigurationManager.AppSettings("USERID") & ", '" & TextBoxResposta.Text.Replace("'", "''") & "')" 

        Servico.Transaccao(Sql) 

 

        Dim EmailCliente As String 

        Dim idCliente As String = DTTicket.Rows(0).Item("CODINTERLOCUTOR").ToString 

 

        EmailCliente = Servico.LerDados("EXECUTE TICKETS @INICIO='',@FIM='',@ID='MAIL',@PARAM='" & idCliente & "'").Rows(0).Item(0) 

        If TextBoxResposta.Text = "" Then 

            Dim CaminhoAvl As String = "<a href='" & ConfigurationManager.AppSettings("caminhoformacao") & "/avl.aspx?cod=" & 

Cifra(TicketId).Replace("+", "_") & "'>Clique aqui para visualizar e avaliar a resposta ao seu pedido de suporte</a>" 

            corpoFinalizar = "<p>Estimado cliente,</p> <p>Comunicamos que o Ticket Nº " & TicketId & " que nos enviou em " & LbDataInicio.Text & 

", encontra-se resolvido.</p> <p>Informamos que o mesmo ficará registado para consulta na sua área de cliente.</p> <br/> <p>Com os melhores 

cumprimentos.</p> <br/> <p>A sua opinião é importante para nós! " & CaminhoAvl & "</p>" 

            envia_email_Ticket(corpoFinalizar, TicketId & " " & LbAssunto.Text & " Estado: Resolvido", EmailCliente, "") 'Enviar email a indicar 

que o problema está resolvido 

        Else 

            Dim CaminhoAvl As String = "<a href='" & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("caminhoformacao") & "/avl.aspx?cod=" 

& Cifra(TicketId).Replace("+", "_") & "'>Clique aqui para visualizar e avaliar a resposta ao seu pedido de suporte</a>" 

            corpoFinalizar = "<p>Estimado cliente,</p> <p>Comunicamos que o Ticket Nº " & TicketId & " que nos enviou em " & LbDataInicio.Text & 

", encontra-se resolvido.</p> <p>Junto anexamos o link para a visualização da resposta do mesmo, e informamos que ficará registado para consulta 

na sua área de cliente.</p> <br/> <p>Com os melhores cumprimentos.</p> <br/> <p>" & CaminhoAvl & "</p>" 

            envia_email_Ticket(corpoFinalizar, TicketId & " " & LbAssunto.Text & " Estado: Resolvido", EmailCliente, "") 'Enviar email a indicar 

que o problema está resolvido 

        End If 

 

        If IsGDHoje Then 

            DTTicketGDHoje.Rows(DGRowIndex)("Estado") = "Resolvido" 

        Else 

            DTTicketsTodos.Rows(DGRowIndex)("Estado") = "Resolvido" 

        End If 
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        Me.Close() 

    End Sub 

    Private Sub ButtonPendente_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ButtonPendente.Click 

        Servico.UpdateDados("UPDATE T_TICKETS SET RESPOSTA = '" & TextBoxResposta.Text.Replace("'", "''") & "', CODTECNICO = '" & 

ConfigurationManager.AppSettings("USERID") & "', CODESTADO = 6, DATAFIM = GETDATE() where CODTICKET = " & TicketId) 

        Dim Sql As String = "INSERT INTO  T_TICKETS_ESTADOS(  CODTICKET,  CODESTADO,  [DATA],  CODUTILIZADOR, DESCRICAO) VALUES (  " & TicketId & 

",  6,  GETDATE(), " & ConfigurationManager.AppSettings("USERID") & ", '" & TextBoxResposta.Text.Replace("'", "''") & "')" 

        Servico.Transaccao(Sql) 

 

        If IsGDHoje Then 

            DTTicketGDHoje.Rows(DGRowIndex)("Estado") = "Pendente" 

        Else 

            DTTicketsTodos.Rows(DGRowIndex)("Estado") = "Pendente" 

        End If 

 

        Me.Close() 

    End Sub 

    Private Sub FormVisualizarTicket_FormClosing(sender As Object, e As FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing 

        Me.Dispose() 

    End Sub 

End Class 
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A 2. Diagramas de Sequência da plataforma web 

A 2.1. Criar Ticket 

 

Figura 37 - Diagrama de Sequência da plataforma web “Criar Ticket 
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A 2.2. Editar Ticket 

 

Figura 38 - Diagrama de Sequência da plataforma web “Editar Ticket" 
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A 2.3. Resolver Ticket 

 

Figura 39 - Diagrama de Sequência da plataforma web “Resolver Ticket” 
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A 2.4. Colocar Ticket Pendente 

 

Figura 40 - Diagrama de Sequência da plataforma web “Colocar Ticket Pendente” 
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A 2.5. Visualizar Ticket 

 

Figura 41 - Diagrama de Sequência da plataforma web “Visualizar Ticket” 
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A 2.6. Atribuir Técnico 

  

 

Figura 42 - Diagrama de Sequência da plataforma web “Atribuir Técnico” 
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A 2.7. Imprimir Ticket 

 

 

Figura 43 - Diagrama de Sequência da plataforma web “Imprimir Ticket” 
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A 2.8. Listar por Categoria, Cliente e Estado 

 

 

 

 

Figura 44 - Diagrama de Sequência da plataforma web “Listar por Categoria, Cliente e Estado” 
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A 2.9. Pesquisar por Atributo 

 

 

 

 

Figura 45 - Diagrama de Sequência da plataforma web “Pesquisar por Atributo” 
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A 2.10. Listar por Categoria e Estado 

 

 

Figura 46 - Diagrama de Sequência da plataforma web “Listar por Categoria e Estado” 
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A 2.11. Avaliar Ticket 

 

Figura 47 - Diagrama de Sequência da plataforma web “Avaliar Ticket” 
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A 3. Diagramas de Sequência da aplicação Windows 

A 3.1. Resolver Ticket 

  

Figura 48 - Diagrama de Sequência da aplicação Windows “Resolver Ticket” 
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A 3.2. Colocar Ticket Pendente 

 

 

 

 

Figura 49 - Diagrama de Sequência da aplicação Windows “Colocar Ticket Pendente” 
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A 3.3. Listar todos os Tickets 

 

 

 

 

Figura 50 - Diagrama de Sequência da aplicação Windows “Listar todos os Tickets” 
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A 3.4. Listar todos os Tickets por resolver 

 

  

Figura 51 - Diagrama de Sequência da aplicação Windows “Listar todos os Tickets por resolver” 
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A 4. Figuras adicionais 

A 4.1. Interface Listagem de Tickets 

 

Figura 52 - Interface Listagem de Tickets Estado: Finalizado 

 

Figura 53 - Interface Listagem de Tickets Estado: Finalizado em ambiente mobile 
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Figura 54 - Interface Listagem de Tickets Estado: Recebido 

 

Figura 55 - Interface Listagem de Tickets Estado: Recebido em ambiente mobile 
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Figura 56 - Interface Listagem de Tickets Estado: Recusado 

 

Figura 57 - Interface Listagem de Tickets Estado: Recusado em ambiente mobile 
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Figura 58 - Interface Listagem de Tickets Todos 

 

Figura 59 - Interface Listagem de Tickets Todos em ambiente mobile 
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Figura 60 - Interface Listagem de Tickets Por Resolver 

 

Figura 61 - Interface Listagem de Tickets Por Resolver em ambiente mobile 


