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Resumo 

O presente documento tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido por Diogo Afonso 

Rodrigues Lage Sá, no âmbito do projeto em contexto de estágio do curso de Engenharia 

Informática do Instituto Politécnico da Guarda. Nele será descrito o projeto “Reservas de Salas 

para a aplicação Facility Management”, na área de processos IT-to-IT, o qual foi planeado e, por 

sua vez, desenvolvido na empresa Fruition Partners. Serão descritos o atual Estado de Arte, assim 

como, a metodologia e a tecnologia utilizada, as etapas de planeamento e conceção, através de 

linguagem de modelação. Serão também descritos os componentes, o processo de implementação 

e desenvolvimento. 

Trata-se de uma feature que foi projetada para executar as reservas de salas com a respetiva 

marcação de reuniões, através de um gantt chart, de uma forma mais otimizada, do ponto de vista 

do utilizador, integrando o projeto Facility Management. 

O tema foi proposto pela Fruition Partners, para responder a pedidos de clientes, visando a 

celeridade, a redução de custos e o facilitismo de que estes podem usufruir, através desta nova 

ferramenta, para reserva das respetivas salas para reuniões ou outras finalidades. 
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Abstract 

The purpose of this document is to describe the work developed by Diogo Afonso Rodrigues Lage 

Sá within the internship project, as part of the Computer Science Engineering Course of the 

Polytechnic Institute of Guarda. It describes the project “Creating new room reservation 

functionality within Facility Management on ServiceNow”, in the area of IT-to-IT, planned and 

developed in the company Fruition Partners. The current state of the art, the methodology and 

technologies used, the planning and conception, the implementation and development process will 

be described.  

This is a feature that was designed to integrade the facility Management project with the possibility 

of scheduling a meeting through a gantt chart and more optimized from the user’s point of view. 

The project was proposed by Fruition Partners, to respond to costomer request, aiming at the speed, 

cost reduction and facilitation that they can enjoy through this new meeting room reservation or 

other purpose tool. 
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1 Introdução 

O presente relatório foi feito no âmbito da unidade curricular de Projeto de Informática, 

componente pertencente ao terceiro ano do curso de Engenharia Informática da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda.  

A realização do projeto de estágio foi levada a cabo na empresa Fruition Partners a qual 

determinou a tarefa a ser desenvolvida, em contexto de estágio, dentro de um projeto por eles já 

iniciado com a denominação “Facility Management”. 

O estágio foi realizado de 11 de março a 17 de maio de 2019 na empresa Fruition Partners. 

1.1 Caraterização sumária da instituição  

A Fruition Partners é uma empresa pertencente à DXC Technology Company e é a utilizadora 

global da plataforma ServiceNow. A DXC Technology (DXC: NYSE) é a empresa líder mundial, a 

nível independente, de serviços IT end-to-end. 

Criada a partir da união entre a CSC (Computer Sciences Corporation) e a Enterprise Services 

business of Hewlett Packard Enterprise, a DXC Technologys serve aproximadamente 6000 clientes 

privados e públicos, em 70 países diferentes.  

A Fruition Partners Fundão conta com uma equipa multidisciplinar com 50 colaboradores, ficando 

situada no Centro de Negócios do Fundão. Esta empresa foca-se em criar soluções para os seus 

clientes em diversas áreas de negócio. Todas as soluções apresentadas têm por base o ServiceNow 

como a plataforma de criação das aplicações. Para este projeto está a ser desenvolvida uma 

aplicação de gestão de instalações. 

1.2 Contextualização 

Verificou-se que existia uma grande procura, por parte de empresas e organismos, na área de gestão 

de instalações com marcação de eventos associados. 
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 Este serviço é uma necessidade constante por parte das mais variadíssimas empresas e múltiplos 

organismos. Este tipo de necessidade leva a que haja uma perda de tempo considerável, quando 

posta em prática por via humana, e nem sempre os resultados são os mais esperados, pois a logística 

de certos eventos ou reuniões é demasiado “pesada”.  

Assim, as empresas e organismos tentam respostas nas tecnologias, procurando software que se 

possa traduzir em rapidez e perfeição, o que lhes torna a “vida” mais facilitada.  

A Fruition Partners oferece uma solução para estes problemas. A feature desenvolvida vai ao 

encontro desta solução e tenta simplificar e automatizar a marcação de salas.   

1.3 Motivação 

Para a realização do meu estágio, a empresa Fruition Partners propôs a minha integração na equipa 

que se encontrava a realizar este projeto. Este desafio que me foi proposto e que aceitei, permitiu-

me aplicar conhecimentos que obtive ao longo da licenciatura em diferentes unidades curriculares. 

Mesmo sendo ambiciosa, esta proposta suscitou-me grande interesse, pois apresentou-se como um 

novo desafio, assim como uma nova forma de trabalho. 

A possibilidade de trabalhar com o ServiceNow também foi bastante interessante, visto estar 

inserida na área da computação na cloud. Como nunca tinha tido contacto com esta plataforma, 

esta experiência deu-me a oportunidade de poder obter novos conhecimentos numa área 

completamente nova.  

A minha motivação alcançou um patamar superior, uma vez que nunca antes tinha desenvolvido 

algo semelhante, não sabendo se, ao longo deste projeto, seria ou não possível atingir o objetivo. 

1.4 Objetivos 

Antes de iniciar o desenvolvimento do projeto foi necessário traçar alguns objetivos de forma a 

organizar o trabalho. Esses objetivos são os seguintes: 

- Dominar os conceitos básicos da plataforma ServiceNow;  

- Dominar tecnologias web (JavaScript, AngularJS, HTML e CSS); 
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- Integrar um gráfico gantt na plataforma ServiceNow; 

- Criar uma página de reservas de salas, tendo em conta a sua disponibilidade e ocupação e utilizar 

uma ferramenta que permita a fácil visualização da disponibilidade das mesmas. 

1.5 Etapas de estágio 

Após definidos os objetivos, tornou-se imprescindível estabelecer uma tabela de etapas (Figura 1), 

para a realização do referido estágio. Desta forma, é possível uma melhor organização do tempo 

disponível para a realização de cada tarefa. 

Tarefas 

  março abril maio 

S 1 2 3 1 2 3 4 1 2 

0 Investigação 

  

    

1 Estado de Arte                 

2 Análise das Tecnologias         

3 Aprendizagem das 
Tecnologias       

4 Estudo da Aplicação       

5 Primeira Release               

6 Segunda Release               

7 Testes Finais e Conclusões                   
 

Figura 1- Planeamento do Projeto 

1.6 Estrutura do documento 

Este documento encontra-se dividido em oito capítulos. 

No capítulo 1 é feita uma introdução ao projeto, fazendo uma pequena apresentação da empresa 

acolhedora do estágio, da contextualização do projeto, da motivação para a execução do mesmo, 

dos objetivos, sendo apresentado um diagrama com o planeamento. 

O capítulo 2 diz respeito ao estado de arte. É feita uma análise a diferentes aplicações que já existem 

e que são concorrentes diretas à que se pretende desenvolver. A análise tenta ser bastante detalhada 

e tenta mostrar as diferenças que existem entre cada aplicação. Aqui é feito o estudo da viabilidade 

e inovação face às existentes. 
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No capítulo 3 apresenta-se a metodologia adotada para o desenvolvimento do projeto. É através 

desta que se tenta tornar todo este processo de desenvolvimento mais fácil e mais organizado. 

No capítulo 4 é feita a análise dos requisitos da aplicação. Neste capítulo documentam-se todos os 

casos de uso. 

No capítulo 5 serão descritas todas as tecnologias que foram utilizadas no desenvolvimento do 

projeto. 

No que diz respeito ao capítulo 6, este apresenta todo o processo de desenvolvimento e 

implementação do projeto, sendo apresentados erros e falhas no desenvolvimento do mesmo. São 

apresentadas também algumas imagens dos resultados obtidos e da sua implementação. 

De seguida, no capítulo 7, são explicados os testes e verificações que foram realizados após a 

implementação. 

Finalmente, no capítulo 8 é feita uma reflexão sumária sobre todo o projeto, as conclusões a que 

se chegou, bem como o trabalho que se pode realizar no futuro para melhorar o mesmo. Também 

é feita uma pequena reflexão sobre a empresa acolhedora. 
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2 Estado de Arte 

Neste capítulo pretende-se analisar outras aplicações ou web sites que tenham funcionalidades 

idênticas ao projeto desenvolvido de modo a analisar a viabilidade e as funções destas, neste caso 

a reservas de salas por exemplo para reuniões. 

2.1 Aplicações existentes 

Foi feita uma pesquisa de forma a encontrar possíveis competidores ou bastante semelhantes. 

Nos parágrafos seguintes é feita uma pequena descrição das funcionalidades. Também é 

apresentado o FM (Facility Management) de forma a demonstrar o seu potencial. 

2.1.1 Hippo CMMS  

O Hippo CMMS (Figura 2) é uma ferramenta de gestão e manutenção de sistemas, amiga do 

utilizador. Completamente baseada na web, é um software que já ganhou vários prémios e é 

adequada para uma grande variedade de indústrias, como por exemplo, construção, saúde, 

educação, hotelaria entre outras. Está equipado para ajudar os gestores a maximizar os ativos, a 

garantir a conformidade e a reduzir os custos de manutenção. [1] 

O Hippo CMMS oferece três pacotes com os seguintes custos: Hippo Lite a $45/mês, Hip Pro a 

começar nos $165/mês e Hip Pro Plus, com um custo inicial de $195/mês. 

O porquê de se escolher o Hippo CMMS: [1] 

- Gerir ordens de trabalho: Os gestores enfrentam diariamente variadas ordens de trabalho. Isto cria 

uma dificuldade em determinar quais os pedidos mais urgentes. De forma a aliviar o stress criado 

pelo número de pedidos, o Hippo CMMS providência um módulo de gestão destes, medindo a 

urgência de cada um, colocando-os por ordem, assim como os guarda para possíveis futuras 

referências. 

  - Melhorar a segurança e a conformidade: Um dos fatores cruciais de quando se gere uma 

instalação é assegurar a sua conformidade com os padrões da indústria e que esta é segura para os 
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trabalhadores que operam na mesma. Com o Hippo CMMS, é possível aceder a uma ferramenta de 

conformidade que mantem os responsáveis a par das regulamentações em vigor. 

- Planeamento de manutenções: Reduzir os custos de reparação de equipamentos através de um 

planeamento de operações rotineiras de manutenção. Por isso é que o Hippo CMMS tem uma 

ferramenta de planeamento de manutenção, de forma a determinar possíveis problemas com a 

instalação ou equipamento antes mesmo de estes poderem pôr em causa toda a operação. 

Na figura 2 podemos ver a interface do Hippo CMMS. 

 

Figura 2 - Interface do software Hippo CMMS [1] 

2.1.2 FMX (Facilities Management eXpress)  

O FMX é um sistema computacional de gestão de manutenção baseado na cloud que simplifica a 

gestão de instalações com uma interface elegante e módulos configuráveis. É utilizado por 

companhias bastante conhecidas como Avon, Wendy’s, Taco Bell, entre outras. É uma ferramenta 

que consegue acelerar as operações em escolas, fábricas, empresas de gestão de propriedades e 

restaurantes. Inclui várias funções como o acompanhamento de manutenções, gestão de ativos e 

marcação de salas e ou recursos. É acessível tanto em desktops como em dispositivos móveis. O 

FMX oferece planos de preços únicos, dependendo das necessidades da empresa. [1] 
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O porquê de se escolher o FMX: 

- Configurável de forma a corresponder às necessidades: Caso seja necessário algo específico para 

a gestão de uma instalação, o FMX providencia ferramentas para a adaptação do software às 

necessidades da empresa. A plataforma tem uma interface altamente configurável que pode ser 

facilmente modificada, de forma a corresponder às necessidades sendo somente necessário 

contactar a equipa de apoio ao cliente. 

- Serviço de apoio de primeira classe: O FMX é considerado como um serviço de topo para os seus 

clientes. O tempo médio de resposta a um pedido é de quarenta e cinco minutos e mantém um nível 

de satisfação na ordem de noventa e nove porcento. No conceito empresarial, os tempos de resposta 

querem-se cada vez mais rápidos. O FMX providencia uma das respostas mais céleres no mercado.  

- Focado nos resultados: Um dos principais objetivos do FMX é ajudar os gestores das instalações, 

independentemente do seu objetivo, a baixar custos, diminuir os tempos de inatividade e ou 

aumentar a produtividade e, desta forma, alcançar os objetivos propostos.  Devido ao seu sistema 

bastante robusto de módulos de análise e serviço de relatórios, será possível a um gestor tomar 

decisões acertadas baseadas em dados da instalação, de forma a trabalhar com a máxima eficiência. 

Como se pode ver na figura 3 a página inicial do FMX. 
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Figura 3 – Página principal do FMX [1] 

2.1.3 Quick Base 

O Quick Base é um gestor de instalações que tem como objetivo aumentar a eficiência das 

operações e centralizar a informação da empresa. Este gestor é mais amigável do utilizador final, 

uma vez que a componente de programação é facilitada. Ele simplifica a carga de trabalho fazendo 

a recolha, seguindo e gerindo a informação numa só plataforma. Está preparado para operar em 

dispositivos móveis e é escalável. Este sistema também foi desenhado para automatizar processos 

manuais, utilizando as melhores ferramentas na classe. Entre os recursos fornecidos estão, o 

rastreamento de ativos, a gestão de pedidos de manutenção, a gestão de inventário, fazendo com 

que seja uma das aplicações mais abrangentes para a gestão de instalações. Os preços não estão 

publicados sendo necessário entrar em contacto com um vendedor. [1] 

O porquê de se escolher o Quick Base: 

- Aplicação sem código: Nem todos os empresários são adeptos de programação e nem todos tem 

ao seu dispor técnicos capazes. Desta forma, o Quick Base é desenhado para ser uma aplicação 

sem código. Assim, quando escolhida, esta plataforma pode ser modificada e operada sem ser 

necessário um longo processo técnico.  
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- Rastreamento de ativos confiável: É da máxima importância assegurar que os ativos que estão a 

ser utilizados, tanto no momento como na forma, tenham um resultado pleno. Com o gestor de 

ativos e de equipamentos, é possível manter, a qualquer momento e em tempo real, informações 

sobre os mesmos.  

- Ferramenta de gestão de pedidos de manutenção: Na manutenção, tanto nas instalações como nos 

equipamentos, é feita uma verificação regular. Ao serem detetados quaisquer danos, tanto num 

caso como no outro, é inevitável identificar esses problemas como prioritários, em relação a outros.  

De forma a rastrear estes incidentes, a Quick Base tem um sistema, em tempo real, que oferece 

soluções para notificar e guardar estes incidentes para referências futuras. 

Na figura 4 é mostrada a interface do Quick Base. 

 

Figura 4 – Interface da plataforma Quick Base [1] 

2.1.4 ServiceNow Facility Management 

O ServiceNow é um software equipado com ferramentas que permitem maximizar os recursos, 

melhorando a manutenção preventiva e alinhando os serviços com as prioridades da empresa. 

Como parte da linha de produtos de topo, este sistema foi criado para providenciar soluções 

inovadoras para os gestores de instalações. Usando a plataforma do ServiceNow, podem ser 
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atendidos os objetivos das empresas como a sustentabilidade, a eficiência operacional, a 

produtividade e mesmo o controlo de custos.  

O porquê de se escolher o ServiceNow Facility Management: 

- Registo unificado do sistema: Gerir uma ou um conjunto de instalações gera bastantes dados os 

quais necessitam ser processados. Para cada ativo, é necessário ter - os seus detalhes, saber quem 

é que o está a usar e qual a finalidade do seu uso. Usando o ServiceNow FM, todos estes registos 

de dados vão ser unificados sendo assim mais simples consultar estas informações. 

- Ferramentas compreensivas de gestão de instalações: O ServiceNow FM permite um uso 

compreensivo das ferramentas ao seu dispor, para numa simples e única interface ser possível gerir 

todas as instalações.  

- Gestão interativa: Fazer alterações a equipas e a instalações ou verificar o funcionamento destas 

ao nível da empresa é algo que pode ser bastante confuso e problemático. Através de uma gestão 

interativa, torna-se mais fácil, para os gestores e utilizadores, conseguirem trabalhar na plataforma 

de modo a obterem resultados positivos e fáceis. 

A seguir na figura 5 é mostrado a interface da aplicação ServiceNow.  
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Figura 5 – Interface do ServiceNow [1] 

2.1.5 Outros Software | Plataformas 

Existem ainda outras aplicações de gestão de instalações das quais se apresenta uma lista. Mesmo 

não sendo feita qualquer análise, fica a ideia da quantidade de aplicações que podem ser 

encontradas no mercado 

- iLab Core Facility Management 

- CBRE ServiceInsight 

- Nexudus Spaces 

- Skedda Booking 

- OfficeSpace Software 

- AiM Space Management 

- ARC Facilities 
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- Infraspeak 

- 360Facility 

- WebCheckout 

- Archibus 

- UpKeep 

- Rosmiman IWMS Global Site 

- RecTime 

- WebTMA 

- Prodsmart 

2.2 Conclusões da análise  

Na Tabela 1 é feita uma comparação entre as quatro aplicações analisadas. 

 

Tabela 1 – Comparação de Funcionalidades [Elaboração Própria] 

Em conclusão e após a análise, observa-se que destas quatro aplicações todas elas têm funções 

bastante semelhantes. Quanto aos custos e devido ao facto de nem todas os disponibilizarem ao 

público, essa mesma comparação ficou de fora.  

Funcionalidades Hippo CMMS FMX Quick Base ServiceNow FM 

Focadas para 

Utilizadores 
V V V V 

Focadas para 

várias indústrias 
V V V V 

Gestão de ativos V V V V 

Redução de 

custos 
V X V V 

Gestão de 

pedidos 
V V V V 

Marcação de 

Salas 
X V X V 
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Não obstante, pode afirmar-se que cada empresa deve procurar a melhor solução face às suas 

necessidades, pois as diferenças são mínimas. Muitas das vezes, somente a interface é que varia, 

sendo as funcionalidades as mesmas. 

As aplicações foram escolhidas apos ser feita uma pesquisa e sendo as mesmas consideradas as 

melhores do mercado foi o critério utilizado.  
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3 Metodologia 

Neste capítulo serão descritas as metodologias aplicadas para o desenvolvimento do projeto. 

3.1 Metodologia aplicada 

Na conceção deste projeto foi utilizada a metodologia de Desenvolvimento Ágil que tem como 

objetivo acelerar o desenvolvimento do software, através de iteração e melhorias contínuas. O 

processo de metodologia utilizado foi o Scrum (Figura 6), onde as tarefas foram divididas por 

ciclos, sendo que cada ciclo, por norma, dura entre 2 a 4 semanas. Verificou-se que, durante a 

realização do projeto, os ciclos aplicados tiveram também uma variação relacionada com a equipa. 

[2] 

Foram realizadas reuniões diárias com o supervisor do projeto, André Martins, com o objetivo de 

verificar o estado geral do trabalho e corrigir possíveis falhas. Estas pequenas reuniões serviram 

também para ajudar a guiar o projeto para os objetivos definidos. Ao longo do projeto e nestas 

reuniões diárias, pudemos contar com a presença do arquiteto do software, sempre que lhe fosse 

solicitado e possível. Aquando da sua presença nestas reuniões, eram feitas demonstrações mais 

meticulosas e pormenorizadas, onde se acabava por discutir possíveis falhas e novos caminhos para 

a realização do projeto.  

Sendo esta uma aplicação de grande magnitude, a maior parte do tempo foi despendido em 

investigação, pesquisa sobre o mesmo, análise da documentação, entendimento e perceção do que 

já se encontrava realizado. 

Para se conseguir ultrapassar dificuldades e obstáculos que foram surgindo, os developers da 

Fruition Partners deram o seu apoio. Foram também realizadas formações iniciais de introdução 

ao ServiceNow, bem como consultados fóruns e tutoriais. 
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Figura 6 – Metodologia SCRUM [2] 

3.2 Características do Scrum 

Os pontos seguintes são as caraterísticas do Scrum. Estas encontram-se plasmadas na figura 6. 

• Os projetos são divididos em ciclos chamados de Sprints. O Sprint representa um espaço de tempo 

no qual um conjunto de tarefas deve ser executado; 

• As funcionalidades a serem implementadas no projeto são mantidas numa lista que é conhecida 

como Product Backlog; 

• No início de cada Sprint é realizada uma reunião na qual o Product Owner prioriza os ítens do 

Product Backlog e a equipa seleciona as atividades que é capaz de implementar durante esse Sprint;  

• Realização de reuniões/discussões diárias sobre o progresso do trabalho no projeto, com o intuito 

de responder a três questões: 
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O O que foi realizado desde o dia anterior em direção ao objetivo final da Sprint? 

O O que está planeado fazer-se no dia seguinte, para atingir o objetivo da Sprint? 

O Existe algum problema que impeça o alcance do objetivo? 

A metodologia em causa tem várias secções, sendo estas parcialmente modificáveis, de modo a 

adequar o processo a cada projeto. 

A primeira secção é o Product Backlog. 

A segunda é o Sprint Backlog que consiste nos ítens que têm maior prioridade a serem 

desenvolvidos. 

A terceira secção é o resultado conseguido durante a Sprint, da qual fará parte um protótipo do 

módulo que foi desenvolvido. 

Além de toda uma metodologia, existem também valores que se devem seguir de forma a melhorar 

ainda mais a implementação desta. Como se pode observar na Figura 7, equacionam-se os valores 

pelos quais as equipas se devem reger. 
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Figura 7 – Os valores do SCRUM [3] 
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4 Análise de Requisitos 

A análise de requisitos é um processo de observação e levantamento dos elementos do ambiente 

onde o software será implementado. Deve-se, à partida, identificar as pessoas que terão contacto 

com o software, quer seja um contacto operacional ou para o fornecimento de informação relevante 

para o seu desenvolvimento. [4] 

 Os requisitos de um sistema são toda a informação que descreve as funcionalidades da aplicação, 

antes de esta ser desenvolvida, de forma a minimizar os erros e evitar a criação de uma aplicação 

incompleta.  

No capítulo seguinte, serão analisados todos os requisitos funcionais e não funcionais para o 

desenvolvimento deste software, o digrama de contexto, o diagrama de sequência, o diagrama de 

classes e, por fim, o dicionário de dados.  

Com base nos objetivos que foram propostos pela Fruition Partners foi realizada uma análise que 

define quais os requisitos funcionais e não funcionais. Nesta análise verificou-se a não existência 

de um grande número de requisitos tornando o projeto mais fácil. Contudo, denota-se que é 

necessário fazer uma análise mais cuidada na parte da implementação.   

4.1 Desenho e modelação 

De modo a estruturar e a clarificar os atributos, foram utilizadas práticas, diagramas e símbolos 

gráficos de modelação descritos na linguagem UML (Unified Modelig Language), de forma a 

uniformizar o projeto, através do emprego de componentes genéricos que contribuem para a melhor 

compreensão e detalhe dos objetos e comunicação estipulada entre eles.  

4.2 Diagrama de contexto  

O seguinte diagrama demonstra o intuito e objetivo do projeto através de um esquema. No 

desenvolvimento de um software, é considerado o diagrama de fluxo de dados de maior nível, ou 

seja, o diagrama que representa todo o sistema.  
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É demonstrado como a entidade interage com o sistema, indicando as suas possíveis ações. Não é 

considerada a estrutura interna do sistema, sendo o seu principal objetivo a deteção de 

limitações/requisitos. 

Na Figura 9 está esquematizado o diagrama onde se descreve a premissa da aplicação, com a 

indicação da direção dos movimentos de comunicação entre o sistema e os atores. 

 

Figura 8 – Diagrama de Contexto [Elaboração Própria] 

4.3 Atores e Respetivos Casos de Uso  

Na Tabela 2 estão representados os atores que são quem interage com o sistema. Neste caso, o 

utilizador, o administrador e os seus respetivos casos de uso representam os requisitos de um 

sistema computacional. 
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Tabela 2 – Atores e Casos de uso [Elaboração Própria] 

4.4 Diagrama de Casos de Uso 

O diagrama de casos de uso (Figura 10) documenta o que o sistema faz do ponto de vista do 

utilizador.   

Os casos de uso são úteis para o auxílio na análise de requisitos do sistema. Neste diagrama também 

não são aprofundados detalhes técnicos do sistema. 

O diagrama de casos de uso é composto basicamente por quatro partes: 

Cenário – sequência de eventos que acontecem quando um utilizador interage com o sistema; 

Ator – tipo de utilizador do sistema; 

Caso de uso – funcionalidade ou uma tarefa realizada por um ator; 

Comunicação – o que liga um ator a um caso de uso; 

Ator Objetivos – Casos de uso 

Utilizador  

Efetuar Marcação de sala 

Efetuar Pedido Geral 

Efetuar Pedido de Almoço 

Efetuar Marcação de Reunião 

Efetuar Pedido de Catering 

Registar um Visitante 

Efetuar Pedido de Cacifo 

Reservar Parque de Estacionamento 

Consultar Marcações e Pedidos 

Administrador Criar Edifícios, Pisos, Salas 

Eliminar/Editar Edifícios, Pisos, 

Salas 
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Nos casos de uso que necessitem de outro caso de uso para uma funcionalidade ser executada é 

utilizado o conceito <<include>>.  

 

Figura 9 – Diagrama de Casos de Uso [Elaboração Própria] 
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4.5 Descrição dos Casos de Uso 

A descrição de um caso de uso é a descrição das sequências de eventos fundamentais que um ator 

deve realizar para concluir um processo que se espera que corra bem (caminho principal). 

É possível, também, achar caminhos, trajetos ou cenários alternativos e momentos de exceção. 

A descrição sequencial permite a descoberta de pré-condições ou requisitos anteriores à ocorrência, 

bem como a descoberta de sucessos que podem ocorrer após o término do caso de uso. 

4.5.1 Fazer marcação de sala 

 

Tabela 3 – Descrição do Caso de Uso “Fazer Marcação de Sala” [Elaboração Própria] 
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4.5.2 Consultar Marcações e Pedidos 

 

Tabela 4 – Descrição do Caso de Uso “Consultar Marcações e Pedidos” [Elaboração Própria] 

4.6 Diagrama de Sequência  

Os diagramas de sequência são usados para descrever como e em que ordem um grupo de objetos 

funciona. Estes diagramas são utilizados para analisar as necessidades do sistema, sendo assim 

possível obter o fluxo de mensagens, ações e eventos entre objetos. 

4.6.1 Fazer Marcação de Sala 

Na figura seguinte (Figura 11) encontra-se representado o diagrama de sequência para o caso de 

uso, “Fazer Marcação de Sala”  
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Figura 10 – Diagrama de Sequência para reserva de salas [Elaboração Própria] 

4.6.2 Consultar Marcações e Pedidos 

Através da Figura 12, poderemos ter uma noção da sequência que é executada para se visualizar a 

reserva de uma sala. 
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Figura 11 – Diagrama de Sequência para visualização de reservas [Elaboração Própria] 

4.7 Diagrama de classes 

Nesta seção será possível ver o diagrama de classes referente ao projeto. Este mostra as relações 

entre as diferentes classes presentes no sistema a desenvolver. Cada classe é constituída por um 

nome, atributos e, por fim, as operações dos atores no sistema. 

Neste caso e devido ao projeto desenvolvido foi somente usado um diagrama de classe para o Book 

a Room. Este diagrama vai ao encontro do objetivo. 
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Book a Room 

ID_Requester 

Requester 

Requester_group 

Meeting_subject 

Costcenter 

Number_of_attendees 

Date 

Confidencial 

Recurrent 

Start_hours 

Start_minutes 

Star_time 

End_hours 

End_minutes 

End_time 

Frequency 

Final_date 

Building 

Location 

Room 

Floor 

 

Inserir () 

Consultar () 

 

Figura 12 – Diagrama de classe do Book a Room [Elaboração Própria] 

4.8 Dicionário de Dados 

O dicionário de dados não é nada mais do que a explicação do diagrama de classes, isto é, descreve 

todos os campos, dizendo qual o tipo de dados desse campo: a descrição, quais os valores válidos 

e as restrições. 
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Nome do campo Tipo de dados Descrição Valores 

Validos 

Restrições 

ID_Requester ObjectId Chave primária Letras e 

números 

Única, criada 

pelo sistema; 

não alterável 

Requester Referência Utilizador que faz o 

pedido 

  

Requester_group Referência Grupo que faz o 

pedido 

  

Meeting_subject Linha de texto 

única 

Tema da reunião   Obrigatório 

Costcenter Referência    

Number_of_attendees Linha única de 

texto 

Número de 

presentes 

Números Obrigatório 

Date Data Data do sistema Formato 

data 

 

Confidencial CheckBox Caso utilizador 

queira torna a 

reserva confidencial 

Sim ou 

não 

 

Recurrent CheckBox Caso utilizador 

queira tornar as 

reuniões recorrentes 

Sim ou 

não 

 

Star_hout Caixa de 

seleção 

Hora de início   

Star_minute Caixa de 

seleção 

Minutos de início   

Star_time Caixa de 

seleção 

Hora completa de 

início 

  

End_hour Caixa de 

seleção 

Hora de fim   

End_minute Caixa de 

seleção 

Minutos de fim   

End_time Caixa de 

seleção 

Hora completa do 

fim 

  

Frequency Caixa de 

seleção 

Caso se queira 

tornar recorrente nas 

datas 
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Final_date Data Data de fim do 

recorrente 

  

Building Referência Edifícios 

disponíveis 

 Obrigatório 

Location Referência Localização do 

edifício 

  

Room Referência Salas do edifício    

Floor Referência Pisos do edifício   
 

Tabela 5 – Tabela do Dicionário de Dados [Elaboração Própria] 
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5 Tecnologias 

Neste capítulo serão mencionadas as tecnologias e ferramentas utilizadas, as linguagens 

trabalhadas, as plataformas fornecedoras de serviços e o restante software. 

5.1 Computação na Cloud 

O Cloud computing é um modelo e não uma tecnologia. Este modelo veio mudar a forma como as 

pessoas e as empresas utilizam os recursos disponibilizados pelas TI (Tecnologias de Informação). 

Assim, este permite o acesso ubíquo, conveniente e on-demand, através da rede, a um conjunto de 

recursos partilhados (redes, servidores, armazenamento, aplicações, serviços, etc) que podem ser 

aprovisionados ou libertados, com um mínimo de esforço e sem interação do fornecedor. Desta 

forma, o serviço não se encontra registado num determinado computador ou servidor, mas sim 

numa rede, sendo a sua localização desconhecida pelo utilizador.  

O modelo Cloud compõe-se por cinco características, três modelos de serviço e quatro de 

implementação. [5] 

Características essenciais: 

On-demand self-service – o utilizador pode, unilateralmente, aprovisionar recursos, sem interagir 

com o fornecedor; 

Acesso generalizado à rede – desde que se esteja ligado a uma rede tem-se acesso ao serviço Cloud 

e em qualquer equipamento; 

Acesso partilhado a recursos – a Cloud pressupõe uma otimização de recursos fazendo com que 

haja menos desperdício de recursos; 

Elasticidade rápida – possibilidade de upgrade ou downgrade rápido e instantâneo devido a 

necessidade; 

Serviço medido (Pay-as-you-go) – o serviço é pago à medida da sua utilização; 
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Modelo de serviço: 

IaaS: Infrastructure-as-a-Service – utilização de recursos de infraestrutura básicos de computação 

e armazenamento; 

PaaS: Platform-as-a-Service – utilização de um ambiente de desenvolvimento ou serviço de base 

de dados, tipicamente para programadores; 

SaaS: Software-as-Service – disponibilização de uma aplicação feita vulgarmente através de uma 

interface Web normal, serviço de cloud que está mais próximo do consumidor final. 

Modelo de implementação: 

Os dois principais tipos: 

- Cloud Privada 

- Cloud Pública 

Duas variantes: 

- Cloud híbrida – Permite a uma empresa ter parte das suas informações e ou aplicações numa 

cloud privada com um maior nível de segurança e as restantes numa cloud pública; 

- Cloud comunidade – é partilhada por várias empresas diferentes, mas as quais têm interesses 

comuns em partilhar diversas informações, como a missão, os requisitos de segurança, entre outras 

informações e ou aplicações.  

As vantagens do serviço cloud são: 

- Custo de equipamento minimizado; 

 - Investimento inicial mais económico; 

- Não é necessário investir em hardware; 

- Oferece uma maior estabilidade; 
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 - Custos previsíveis ao longo do tempo;  

- Atualizações contínuas e automáticas; 

- Implementação rápida; 

- Backups constantes e automáticos; 

- Trabalho rápido e facilitado, em equipa; 

- Um número crescente de plataformas desenvolvedoras de aplicações web; 

5.2 ServiceNow 

Tendo em conta que a Fruition Partners é a maior parceira, a nível mundial, do ServiceNow, sendo 

este o seu principal foco tecnológico, este foi o serviço escolhido. 

A ServiceNow,Inc (Service-now em 2011) é uma companhia Americana de cloud computing com 

a sua sede em Santa Clara, Califórnia. Foi fundada em 2004 por Fred Luddy (anterior CTO das 

companhias de software Peregrine Systems e Remedy Corporation). A ServiceNow foi rotulada 

como a “empresa de crescimento mais rápido, com receitas de US $ 1 bilião”, vendo as suas vendas 

subir 38%, encerrando o último trimestre de 2017 como o melhor de sempre. [6] 

A ServiceNow fornece software de gestão de serviços como um serviço através de uma plataforma 

SaaS. A empresa é especializada em gestão de serviços de TI (ITSM), gestão de operações de TI 

(ITOM) e gestão de negócios de TI (ITBM). Além destes, a ServiceNow oferece todas as seguintes 

soluções: [7] 

- IT Service Management; 

- IT Operations Management; 

- IT Business Management; 

- Software Asset Management; 

- Security Operations; 
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- Governance, Risk and Compliance; 

 

Figura 13 – Interface do ServiceNow Developer [Elaboração Própria] 

5.3 JavaScript 

Esta é a linguagem usada por defeito no ServiceNow e que foi lecionada durante a licenciatura, 

tendo sido usada na parte do server-side. 

O JavaScript é uma linguagem de programação interpretada. Foi originalmente implementada 

como parte dos navegadores web, para que scripts pudessem ser executados do lado do cliente e 

interagissem com o utilizador, sem a necessidade deste script passar pelo servidor, controlando o 

navegador, realizando comunicação assíncrona e alterando o conteúdo do documento exibido. [8] 

Como pode ser consultado em anexo esta linguagem de programação está bastante presente no 

desenvolvimento do projeto e sendo utilizada para programar a parte do back-end.  
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5.4 HTML 

HTML é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas web. Trata-se de um 

conjunto de etiquetas (tags). Estas servem para definir de que forma será apresentado o texto e 

outros elementos da página. É constituída por código que delimitam conteúdos específicos, 

segundo uma sintaxe própria e que definem o tipo de letra, o tamanho, cor, espaçamento, e vários 

outros aspetos de uma página web. 

De forma a ser visível o gantt chart [Anexo 1] no portal foi necessário utilizar HTML de forma a 

poder ser mostrado no portal. Desda forma e como possível ver em anexo está mostrada a sua 

utilização.  

5.5 JSON 

O JSON (JavaScript Object Notation) é um formato de documentos de padrão aberto, de troca 

simples e rápida de dados, entre sistemas. É uma forma bastante comum de formatação de dados, 

com uma diversa panóplia de aplicações, servindo de substituto a sistemas como XML. 

É independente de linguagem tendo derivado do JavaScript. Muitas das linguagens de programação 

recentes utilizam-no, incluindo bibliotecas e mesmo código para gerar informação formatada pelo 

JSON. 

De forma a passarmos parâmetros entre o back-end e o front-end usamos o JSON. 

5.6 Git/GitHub 

O Git é um repositório open source, baseado em tecnologia cloud para a gestão do código de 

aplicações. É capaz de guardar código numa variedade de linguagens de programação e preservar 

todas as alterações que são realizadas durante o desenvolvimento do projeto. Oferece também um 

sistema de controlo de versões, acessível em qualquer lado, o que o torna uma grande ferramenta. 

Presente no GitHub esta o primeiro gantt chart a ser utilizado. Pode ser consultado a documentação 

do mesmo assim como o seu respetivo código. 
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5.7 RawGit 

Quando é executado um pedido de um certo formato de documento (JavaScript, CSS, HTML) 

desde o raw.githubusercontent.com ou gist.githubusercontent.com, o GitHub envia-os com um 

cabeçalho Content-Type no tipo texto/plain. Como resultado, muitos dos browsers modernos não 

conseguem interpretar estes documentos JavaScript, CSS, HTML, apresentando-os como textos. 

O RawGit funciona como um caching proxy. Envia pedidos à plataforma GitHub, recebendo a 

resposta e remetendo para o browser o documento com o cabeçalho Content-Type baseado na 

extensão em que o documento foi pedido.  

As várias camadas em que esta operação é executada permitem que seja feito um esforço mínimo 

de carregamento na plataforma GitHub. 

Na primeira implementação foi através do RawGit que o código do gantt chart foi importado. 

5.8 AngularJS 

O AngularJS é uma framework do JavaScript em código aberto, mantida pela Google, comunidades 

e individuais. Esta framework tem como principal objetivo o front-end, tendo sido criada para fazer 

frente aos desafios apresentados em desenvolver single-page applications.  

A framework AngularJS lê primeiramente a página HTML que contem atributos especiais 

embebidos na mesma. O Angular interpreta esses atributos como diretivas e faz a ligação entre a 

apresentação e o modelo, representado por variáveis JavaScript comuns. O valor destas variáveis 

pode ser manualmente definido ou via um JSON dinâmico ou estático.  

A programação do widget usou AngularJS na programação do HTML. 
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6 Implementação  

No capítulo seguinte será apresentado o processo de implementação da solução que se obteve para 

o problema apresentado. 

Nem todas as tecnologias utilizadas foram lecionadas durante o decorrer da licenciatura o que 

obrigou a uma pesquisa das mesmas. O foco foi utilizar as tecnologias que a Fruition usa e as que 

neste momento estão em ascendência. 

Um dos desafios nesta fase foi não existir uma base sólida, tendo sido necessário inicialmente fazer 

uma a aprendizagem sobre a plataforma ServiceNow. De seguida, foi necessária uma investigação 

bastante aprofundada do projeto assim como várias tentativas para se conseguir chegar à 

implementação final.  

Durante todo o projeto houve sempre uma possibilidade de não haver sucesso, visto ser a primeira 

vez que se tentou fazer a implementação de algo deste género no ServiceNow. Tanto o supervisor 

como o arquiteto do sistema não tinham a certeza total da possibilidade de o mesmo ser feito. 

Também, durante a redação do próximo capítulo, foi tido em conta que, devido ao projeto estar a 

ser desenvolvido no ambiente profissional e para fins comerciais, partes do código seriam omitidas 

por formar a preservar os interesses da empresa e também por ser propriedade intelectual da 

mesma. Desta forma, caso seja necessária a visualização do mesmo, tem de ser efetuado um pedido 

há própria empresa.   

6.1 Estudo do Facility Management (FM) 

Antes mesmo de se poder começar a fazer a implementação de uma solução, existe a necessidade 

de compreender o funcionamento da mesma.  

A aplicação FM vem sendo desenvolvida há mais de dois anos na Fruition Partners por uma equipa 

multidisciplinar, o que faz com que já exista uma arquitetura estruturada. Mesmo tendo sido feita 

a análise de requisito, esta não cobre a aplicação toda em si. Dessa forma, foi necessário perceber 

a estrutura do que já se encontrava implementado. 
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Na primeira parte desta implementação foi dado tempo para explorar a aplicação e remontá-la. 

Assim, foi possível perceber como a aplicação está construída. 

Nesta fase foi necessário perceber quais os modelos que deveriam ser modificados ou mesmo 

eliminados, de forma a não haver conflitos com a solução que se pretendia construir. 

Todo este processo foi acompanhado de perto pelo supervisor e pelo arquiteto do sistema. Estes, 

encaminharam, discutiram possíveis soluções e supervisionaram se tudo estava de acordo com o 

que se encontrava já implementado. 

6.2 Implementação do Gantt Chart 

Inicialmente foi importado do GitRaw um gantt chart a partir do qual foi criado um Planboard 

Reservation, isto é, uma página que permite fazer reservas de salas através do back-end. Foi feito 

como prova de conceito e para demonstrar que era possível efetuar a integração do gráfico no 

ServiceNow, como é possível observar nas figuras 15 e figura 16.  

Durante a criação do planboard, foram definidos os campos necessários para que o utilizador 

pudesse efetuar a reserva. Ao serem criados os campos foram também definidas as validações 

necessárias para cada campo.  
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Figura 14 – Gantt chart no planboard [Elaboração Própria] 

    

 

Figura 15 – Planboard criado para reservar salas [Elaboração Própria] 
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6.3 Record Producer 

O record producer é um tipo de catálogo específico, que permite aos utilizadores finais criarem 

tarefas, como por exemplo a marcação de uma sala para reuniões ou um incidente. É usado o record 

producer para fornecer uma melhor experiência ao utilizador final, em vez de se usarem 

formulários baseados em tarefas para criar os registos. 

Foi feita a implementação de um record producer de forma a obtermos a página de reservas de 

salas, visto que o record producer contém toda a informação da página. É aqui que são definidas 

as variáveis assim como as Catalog UI Policies, Catalog Client Script, Categories e Catalogs.  

 

 

Figura 16 – Página do Record Producer [Elaboração Própria] 

Na figura 17 podemos observar a página do record producer desenvolvida para este projeto.  

As variables estão reservadas para a obtenção de informação, mas não só. Também no caso das 

variables sets   temos dentro delas um conjunto de variáveis que além de recolherem informação 

irão também formatar a página como é possível observar no capìtulo 6.6, figura 6.8 e figura 6.9. 

As catalog UI policies servem para controlar o comportamento dos formulários. Neste caso foi 
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utilizada uma catalog UI policie para os campos mandatários, tendo sido ainda definidas outras 

polecies, como mostra a figura 18.    

 

Figura 17 – Lista das catalog UI Policies [Elaboração Própria] 

Também foram aplicadas catalog Client Scripts ao record producer que permitem que sejam 

adicionados efeitos dinâmicos à página e validações ao formulário. Estes scripts podem ser 

adicionados a um só elemento ou a várias variable set. Na figura 19 pode ser observada a lista de 

Client Scripts que foram adicionados ao record producer. 

 

Figura 18 – Lista de catalog Client Scripts que estão presentes no record producer [Elaboração 

Própria] 
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6.4 ServiceNow Scripts Include 

Dentro do ServiceNow é possível criar Scripts Include que são usados para guardar pedaços de 

código em JavaScript. Estes Scripts correm do lado do servidor. Estes somente são carregados após 

ser efetuado um pedido dos mesmos. 

Neste caso foram criados alguns e também foram usados outros que já tinham sido criados de forma 

a ajudarem no projeto. Na figura 20 é mostrado um Script que tem por objetivo ajudar na reserva 

de quartos. O código na imagem mostra uma função que, ao ser chamada, retorna todas as 

informações da reserva. 

 

Figura 19 – Script Include de Código Útil há Reservas de Quartos [Elaboração Própria] 

6.5 Widgets 

Os widgets no ServiceNow servem para definir o conteúdo no portal e para se fazer a configuração 

do gráfico gantt. Foi necessária a utilização de um widget para comunicar entre o front-end e o 

back-end. 

Este widget permite que dentro do record producer seja mostrado o gráfico gantt que irá permitir 

fazer a seleção da sala assim como a respetiva data, hora e número de participantes. 
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No gráfico gantt também é possível aplicar filtros sendo estes: o país, o edifício, o piso e o número 

de participantes, que é inserido manualmente. Este número irá ser guardado aquando da reserva 

como o número de presentes nessa sala.  

Outros filtros que podem ser aplicados são os dispositivos que estejam disponíveis nas salas como, 

por exemplo, projetores, quadros, clickshare (sistemas de apresentações), entre outros. Também é 

facultada uma barra de pesquisa que permite pesquisar a sala de modo mais rápido e fácil. 

 

Figura 20 – Página do Widget que configura o gantt chart [Parte 1, Elaboração Própria] 
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Figura 21 - Página do Widget que configura o gantt chart [Parte 2, Elaboração Própria] 

 Nas figuras 21 e 22 é mostrada a interface do widget dentro da plataforma ServiceNow. O HTML 

e o CSS fazem a compilação do que o utilizador vai ver. O Client Script define o controlador do 

AngularJS e passa informação do servidor em formato JavaScript e objetos em JSON para o cliente 

e o Server Script processa toda a informação que é passada. 

6.6 Book a Room 

Por fim, obtemos a página final da implementação. Esta página destina-se à marcação de reuniões, 

entre outros pedidos.  É necessário preencher os campos obrigatórios, de forma a que o botão no 

fundo da página fique disponível para que possa ser feita a marcação da mesma. É possível ver nas 

figuras 23 e 24 a página final obtida. 
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Figura 22 – Página do Book a Room [Parte 1, Elaboração Própria] 

 

Figura 23 – Página do Book a Room [Parte 2, Elaboração Própria] 
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6.7 My Overview 

Na página My Overview é possível ver as reservas feitas, assim como toda a informação referente 

às mesmas. Após ser submetido um pedido de reunião, o utilizador é automaticamente 

redirecionado para esta página. 

Ao clicar-se sobre uma das reuniões é possível observar as informações referentes à mesma.  

Nas figuras 25 e 26 é possível ver a lista de reuniões marcadas pelo utilizador e seguidamente ver 

os detalhes da mesma. 

 

Figura 24 – Lista das reuniões marcadas pelo utilizador [Elaboração Própria] 
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Figura 25 – Detalhes da reunião marcada [Elaboração Própria] 
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7 Validações e Verificações 

Neste capítulo são realizados vários tipos de testes para garantir o bom funcionamento da aplicação 

e se possível encontrar o maior número de falhas para que sejam corrigidas e ou melhoradas. 

Durante a implementação foram feitos pequenos testes mais relacionados com pequenas partes do 

desenvolvimento, de forma a testar o funcionamento da aplicação. Estes foram feitos pelo software 

tester, assim como pela equipa, de forma a obter a maior variedade de ideias. 

Devido a ter sido uma implementação bastante demorada, os testes funcionais somente foram 

realizados já na parte final. 

7.1 Validação dos campos obrigatórios  

A figura 27 mostra que, enquanto todos os campos obrigatórios estiverem por preencher, o botão 

ao fundo da página aparece inativo. 

Os campos obrigatórios encontram-se assinalados com um asterisco.  

Neste caso o campo Meeting Subject encontra-se vazio, logo, no fundo da página o botão Book 

Room aparece com uma cor cinzenta e sem estar ativo. Dessa forma, observa-se que esta validação 

é feita da forma correta.  
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Figura 26 – Validação de todos campos obrigatórios [Elaboração Própria] 
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7.2 Sobreposição de marcações  

Uma das validações necessárias e obrigatórias é não poder existir uma dupla marcação de sala ou 

uma sobreposição. Dessa forma quando o utilizador tenta efetuar o referido, o sistema faz a 

validação com as marcações que já tem presentes nele, e imprime uma mensagem de erro. 

Como se verifica na figura 28, é emitida uma mensagem de erro pelo sistema e o botão mantém- 

se bloqueado. 

 

Figura 27 – Verificação de marcação de sala sobreposta [Elaboração Própria] 

7.3 Verificação de datas 

O utilizador não pode efetuar a marcação de salas fora das horas em que esta está aberta. Nesta 

situação o sistema vai emitir uma mensagem de erro, não permitindo que seja efetuada a marcação 

e avisando o utilizador do mesmo, como pode ser visto na figura 29. 
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Figura 28 – Verificação de marcação fora de horas [Elaboração Própria] 

7.4 Verificação de número de participantes 

 O sistema não poderá permitir que o utilizador, ao inserir um determinado número de participantes, 

possa marcar salas com menos lugares do que os por ele indicados. 

Dessa forma, quando o utilizador insere o número de participantes, o sistema, automaticamente, 

filtra todas as salas que tem no seu sistema, com o mesmo número ou mais e apresenta somente 

essas ao utilizador. 

Na figura 30, o utilizador procura uma sala para sessenta participantes. Neste caso, não existindo 

nenhuma no sistema não são apresentados resultados. 
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Figura 29 – Validação do número de participantes [Elaboração Própria] 
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8 Conclusão 

Chegando ao fim deste percurso que foi curto, mas muito gratificante, posso inicialmente concluir 

que o objetivo que foi proposto foi atingido.  

Nem sempre foi fácil e muitas vezes, quando se esperavam resultados positivos, aconteceu o 

oposto. Isto ensina uma lição que, nem sempre o caminho que se mostra mais direto é o melhor e 

que por vezes é necessário parar, analisar e decidir um novo caminho. 

Inicialmente houve bastantes dificuldades, pois foi como cair de “paraquedas” num novo ambiente, 

com novas tecnologias e foi necessário dispensar bastante tempo para a aprendizagem destas. Foi 

possível perceber que a análise de requisitos é uma parte fundamental de qualquer projeto, mas 

neste caso o foco foi dado à implementação.  

As linguagens e tecnologias necessárias e aplicadas foram compreendidas e toda a programação 

que foi desenvolvida para o problema inicial foi ao encontro da proposta feita e deu resposta 

completa à solução pretendida. 

Durante as fases finais foram feitos testes onde foi escrutinada a aplicação e o seu funcionamento, 

de forma a fazer os últimos ajustes e correções. Durante esta fase o supervisor realizou testes de 

forma a visualizar se estava tudo de acordo com o objetivo inicial.  

O ServiceNow foi o meu companheiro de viagem por pouco mais de dois meses. Se um dia tiver 

de voltar a visitá-lo, irei fazê-lo com todo o meu agrado. Mesmo depois das dores de cabeça para 

perceber o porquê de não funcionar corretamente e perder algum tempo à procura de algo que 

estava menos bem e que por fim era de simples resolução, ficou a saudade.  

Adquiri um conhecimento bastante aprofundado do ServiceNow, mesmo não usando todo o seu 

potencial, o qual testemunhei ao explorar a aplicação do FM. 

A Fruition Partners foi a minha casa durante o período de estágio e mostrou ser um lugar acolhedor 

ao qual foi difícil dizer adeus. Para já, posso concluir que fiz a escolha certa ao ter estagiado nesta 

empresa. A equipa que me acolheu e onde estive inserido, assim como todos os outros 
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colaboradores, integraram-me como fazendo parte efetiva da equipa, sem qualquer distinção, o que 

me ensinou bastante sobre o mundo de trabalho e permitiu desenvolver soft-skills. 

É de salientar que o projeto foi desenvolvido em pouco mais de 280 horas, o que é um espaço de 

tempo curto para o desenvolvimento perfeito do trabalho proposto, tento sido necessário dispensar 

um pouco mais de tempo para concluir o total do pedido. A equipa presente na Fruition Partners 

irá continuar o desenvolvimento da aplicação, pois ainda há melhorias que podem ser feitas, assim 

como a adição de novas funcionalidades, como por exemplo: integração de AutoCad, gestão de 

acessos, gestão de inventario, gestão de frotas, entre outras. 

Em conclusão final, gostaria de deixar presente que sinto que deixei um pouco de mim na aplicação 

e que me senti realizado, para poder dizer que uma ínfima parte daquele projeto foi desenvolvida 

por mim. 

Mais uma vez, gostaria de deixar um Bem-Haja a todos os presentes que fizerem parte desta minha 

pequena jornada e que me guiaram até aqui.   
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Anexos 

No seguinte anexo segue o código que me foi permitido partilhar. 

O código encontra se comentado com o que cada função faz.  

Na primeira parte encontramos o HTML onde temos funcionalidades como mostar um simblo de 

carregamento enquando as salas são carregadas, entre outras funcionalidades gráficas. 

No Server Script temos as funções que são executadas da parte do servidor como por exemplo 

retornar o utilizador, edifícios ou mesmo colocar as datas.  

Já no Client Controller são feitas desde verificações, como é onde estão grande parte de toda a 

interação que o cliente faz com o gantt chart, grande parte do código encontra-se do lado do 

cliente pois torna mais rápido todo o processo não sendo necessário recorrer ao servidor.  

Widget do Book a Room 

Body HTML content 

1. <div style="width:100%" ng-hide="data.showWidget == false">   
2.    
3. <div class="col-md-12 col-xs-12 page--title">   
4.   {{::data.msg.pageTitle}}   
5. </div>   
6.    
7. <!-

- The following ANGULAR TEMPLATE contains the filter and search section of the room book
ing widget -->   

8. <div class="col-md-12 col-xs-12 filter--section" ng-include="'filter-search-
section'"></div>   

9.    
10.    
11. <div class="col-md-12 col-xs-12 room--section">   
12.   <div class="col-md-12">   
13.     <!--   
14. <div uib-timepicker ng-model="data.mytime" ng-change="changed()" hour-

step="data.timepicker.hstep" minute-step="data.timepicker.mstep" show-
meridian="data.timepicker.ismeridian"></div>   

15. <sp-date-picker field="entrydate" sn-disabled="c.entrydatedisabled" ng-
model="c.entrydatemodel" sn-change="" sn-include-time="true"></sp-date-
picker>                   

16. <sp-time-picker ng-model="test" sn-change="" ></sp-time-picker>      
17. -->   
18.    
19.   </div>   
20.    
21.   <!-- First container of the select a room panel which contols the size -->   
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22.   <div class="room--container col-md-12 col-xs-12" id="room-booking-container">   
23.    
24.     <!-

- Second container which controls the underlying size allowing the horizontal scroll --
>   

25.     <div class="room--container--container" id="room-booking-subcon" ng-
init="c.calcInit()">   

26.    
27.       <!-- Blue time selection -->   
28.       <div class="room--timeslot resizable" id="timeslot">   
29.         <div class="resizer resizer-left timeslot--line left "></div>   
30.         <div class="resizer resizer-right timeslot--line right"></div>   
31.       </div>   
32.    
33.       <!-- Header part of the Room selection -->   
34.       <div class="room--container--header sticky-top">   
35.    
36.         <!-- Date picker -->   
37.         <div class="room--date-select sticky-

left" style="width: {{c.offsetWidth + 'px'}}">   
38.           <a href="javascript:void(0)" class="date-control date-previous" ng-

click="c.addDaysToDate(-1)"><i class="fa fa-angle-left"></i></a>   
39.           <a href="javascript:void(0)" class="date-link" ng-click="c.clickDate()">    
40.             {{c.selectedDate}}     
41.             <span class="glyphicon glyphicon-calendar"></span></a>   
42.           <a href="javascript:void(0)" class="date-control date-next" ng-

click="c.addDaysToDate(1)"><i class="fa fa-angle-right"></i></a>   
43.    
44.           <!-- Following div is hidden from the DOM by CSS -->   
45.           <div class="room--date-div">   
46.             <sp-date-picker field="c.inital_date" id="datePicker" ng-

model="c.selectedDate" ng-change="c.changeDate(c.selectedDate)" sn-include-
time="false"></sp-date-picker>   

47.           </div>   
48.    
49.         </div>   
50.    
51.         <!-- <div class="room--column sticky-left header--left--

column" style="width: {{c.offsetWidth + 'px'}}"> </div>-->   
52.    
53.         <!-- Time selection in the header -->   
54.         <div class="room--

row  timeselect" style="width: {{c.headerWidth + 'px'}}"></div>   
55.         <div class="room--bar">   
56.           <div class="room--timeslot--bar resizable">   
57.             <div class="timeslot--time--left" id="clock-left" ng-

click="c.changeTimeSlot('left')"></div>   
58.             <div class="timeslot--time--right" id="clock-right" ng-

click="c.changeTimeSlot('right')"></div>   
59.             <div class="resizer resizer-left timeslot--dragger timeslot--dragger-

left"></div>   
60.             <div class="resizer resizer-right timeslot--dragger timeslot--dragger-

right"></div>   
61.             <div class="resizer resizer-bar"></div>   
62.           </div>   
63.         </div>   
64.    
65.         <!-- Header column with the hours -->   
66.         <div class="room--row header--row">   
67.           <div ng-repeat="column in c.columns" class="room--column" ng-

class="::{'sticky-left':$first}"   
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68.                ng-style="::c.calcColumnWidth($first)">   
69.             <span ng-if="!$first">{{column}}</span>   
70.           </div>   
71.         </div>   
72.    
73.       </div>   
74.       <!-- End of the Header -->   
75.    
76.       <!-- Body part of the Room selection -->   
77.       <div class="room--container--body" style="width:100%">   
78.    
79.         <!-- Stop Loading when the data is loaded -->   
80.         <div ng-if="c.showLoader && c.data.stopLoader">   
81.           <div ng-init="c.stopLoading()"></div>               
82.         </div>   
83.    
84.         <!-- Show Loading icon when room are being retrieved -->   
85.         <div class="sticky-left load-rooms--container " ng-show="c.showLoader">   
86.           <div class="load-rooms--panel">   
87.             <div class="loader-container">   
88.               <div class="loader-image"></div>   
89.               <div class="loader-text">   
90.                 <br />   
91.                 {{::data.msg.loading}}           
92.               </div>   
93.             </div>   
94.           </div>   
95.         </div>   
96.    
97.         <!-- Refresh room panel with button if that is enabled -->   
98.         <div class="sticky-left load-rooms--container " ng-

show="c.showLoadRoomsButton">   
99.           <div class="load-rooms--panel">   
100.             <div>   
101.               <br />   
102.               <span class="fa fa-refresh"></span>   
103.               <br />   
104.               <br />   
105.               <button class="btn btn-primary" ng-click="c.retrieveRoomsAction()">   
106.                 {{::data.msg.loadRoomsButton}}   
107.               </button>   
108.             </div>   
109.           </div>   
110.         </div>   
111.    
112.         <!-- Rows of rooms which uses a custom filter -->   
113.         <div ng-

repeat="room in (data.rooms | customFilter: c.filters:c.capacity:c.floor:c.hideUnavailab
leRooms:c.timeSlotLeft:c.timeSlotRight)  track by room.sys_id "   

114.              class="room--row" id="room-row-{{room.sys_id}}" ng-
click="c.selectRoom(room)">   

115.    
116.    
117.           <!-- Setting the columns inside the room rows -->   
118.           <div ng-repeat="column in c.columns" class="room--column" ng-

class="::{'sticky-left':$first}"   
119.                ng-style="::c.calcColumnWidth($first)">   
120.    
121.             <!-- First column contains the room information and the checkbox -->   
122.             <div ng-if="$first" class="column--room-info" ng-

mouseover="c.showRoomFacilities[room.sys_id] = true"   
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123.                  ng-mouseleave="c.showRoomFacilities[room.sys_id] = false">   
124.    
125.               <!-- Custom radio button -->   
126.               <div class="radio--div">   
127.                 <label class="radio--container">    
128.                   <input type="radio" ng-model="c.selectedRoom" ng-value="room">   
129.                   <span class="radio--checkmark"></span>   
130.                 </label>   
131.               </div>   
132.    
133.               <!-- Room name plus trigger to open the Room Modal -->   
134.               <div class="column--room-name">   
135.                 <a href="javascript:void(0)" ng-

click="c.openModalRoomInfo($event,room)"> {{::room.name}} </a>   
136.               </div>   
137.    
138.               <!-- Capacitiy of the room -->   
139.               <div class="column--room-capacity pull-right">   
140.                 <span class="fa fa-users"></span>   
141.                 <span class="pull-right">{{::room.capacity}}</span>   
142.               </div>   
143.    
144.               <!-- Room Facility POP-UP -->   
145.               <div class="column--facilities--container" ng-

show="c.showRoomFacilities[room.sys_id] == true">   
146.                 <ul class="column--facilities--ul">   
147.                   <li ng-repeat="facility in ::room.facilities" class="column--

facilities--item">   
148.                     <img src="/{{::facility.icon}}" alt="{{::facility.name}}" />   
149.                     {{::facility.name}}   
150.                   </li>   
151.                 </ul>   
152.               </div>   
153.    
154.             </div>   
155.           </div>   
156.    
157.           <!-- Setting the events per room -->   
158.           <div ng-repeat="event in room.events" class="event" ng-

style="::c.calcEvent(event)"></div>   
159.    
160.           <!-- Setting the closed hours per room -->   
161.           <div ng-repeat="closed_hour in ::room.closed_hours" class="closed-hour" ng-

style="::c.calcEvent(closed_hour)"></div>   
162.    
163.           <!-- Setting the current reservation -->   
164.           <div ng-

if="room.sys_id == c.data.reservation.space && c.selectedDate == c.data.reservation.date
.displayValue" class="current-reservation" ng-
style="::c.calcEvent(c.data.reservation)" ng-init="c.selectRoom(room)"></div>   

165.    
166.         </div>   
167.         <!-- End of the Room Rows -->   
168.    
169.       </div>   
170.       <!-- End of the Body Part -->   
171.    
172.     </div>   
173.     <!-- End of the second container -->   
174.    
175.   </div>   
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176.   <!-- End of the first container -->   
177.    
178.   <div class="col-md-12" style="margin-top: 10px">   
179.     <button class="btn btn-primary" ng-

disabled="!c.selectedRoom || !c.roomAvailability" ng-click="c.bookRoom()">   
180.       {{::data.msg.bookRoomButton}}   
181.     </button>   
182.     <br />   
183.   </div>   
184.    
185. </div>   
186.   </div>   

 

Server Script 

1. (function () {   
2.    
3.     data.sys_id = $sp.getParameter("sys_id") || $sp.getParameter('sl_sys_id');   
4.    
5.     if (!data.sys_id)   
6.         data.showWidget = false;   
7.    
8.     var validatedItem = new sn_sc.CatItem('' + data.sys_id);   
9.     if (!validatedItem.canView())   
10.         data.showWidget = false;   
11.    
12.     var RBUtils = new FMRoomBookingUtilsINT();   
13.     var PLUtils = new FMPortalUtils();   
14.    
15.     var getDisplayDate = function (date, days) {   
16.         var gdt2 = new GlideDateTime();   
17.    
18.         // Display Value for the date because of date format   
19.         if(!gs.nil(date)){   
20.             gdt2.setDisplayValue(date);   
21.         }   
22.    
23.         if(!gs.nil(days)){   
24.             gdt2.addDaysUTC(days);   
25.         }   
26.    
27.         return gdt2.getDisplayValue().split(" ")[0];   
28.     }   
29.    
30.     var getCurrentReservation = function (reservationId) {   
31.         var reservation = false;   
32.    
33.         if (reservationId != '') {   
34.             reservation = RBUtils.getCurrentReservation(reservationId);   
35.         }   
36.    
37.         return reservation;   
38.     }   
39.    
40.     /*  
41.     ** The following piece of code will be executed as initial setup of the page when op

ening.  
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42.     */   
43.     if (!input) {   
44.    
45.         data.reservationID = $sp.getParameter('sysparm_reservation_id') || '';   
46.    
47.         // Set the initial widget instance options   
48.         data.options = {};   
49.         if (options.initial_hide_room == 'true' || options.initial_hide_room === true) {

   
50.             data.options.initial_hide_room = true;   
51.         } else {   
52.             data.options.initial_hide_room = false;   
53.         }   
54.    
55.         // Get current reservation   
56.         var reservation = getCurrentReservation(data.reservationID);   
57.         data.reservation = reservation;   
58.    
59.         if(reservation){   
60.             // Set the initial user to the requester   
61.             data.currentUser = reservation.requester;   
62.    
63.         }else{   
64.             // Set the initial user to the current user   
65.             data.currentUser = gs.getUserID();   
66.         }   
67.    
68.         // Retrieve buildings   
69.         var buildingCountries = RBUtils.getBuildings(data.currentUser);   
70.         data.buildings = buildingCountries.buildings;   
71.         data.countries = buildingCountries.countries;   
72.    
73.         // Retrieve user location   
74.         var userBuilding = PLUtils.getUserLocation(data.currentUser);   
75.         data.userBuilding = userBuilding;   
76.    
77.    
78.         // Get the filterable facilities   
79.         var facilities = RBUtils.getFacilities();   
80.         data.facilities = facilities;   
81.    
82.         // Set the initial room list to empty   
83.         var rooms = [];   
84.         data.rooms = rooms;   
85.    
86.         // Retrieve the messages from the translatation table   
87.         var msg = {};   
88.         msg.dateCannotBeInThePast = gs.getMessage("fm_date_selected_past");   
89.         msg.dateOverMaxDate = gs.getMessage("fm_max_date");   
90.         msg.attendees = gs.getMessage("fm_attendees");   
91.         msg.building = gs.getMessage("fm_building");   
92.         msg.floor = gs.getMessage("fm_floor");   
93.         msg.country = gs.getMessage("fm_country");   
94.         msg.all = gs.getMessage("fm_all");   
95.         msg.selectBuilding = gs.getMessage("fm_select_building");   
96.         msg.filter = gs.getMessage("fm_filter");   
97.         msg.search = gs.getMessage("fm_search");   
98.         msg.searchFac = gs.getMessage("fm_facilities").toLowerCase();   
99.         msg.searchSear = gs.getMessage("fm_search").toLowerCase();   
100.         msg.facilities = gs.getMessage("fm_facilities");   
101.         msg.availability = gs.getMessage("fm_availability");   
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102.         msg.hide_unavailable_rooms = gs.getMessage("fm_hide_unavailable_rooms");   
103.         msg.pageTitle = gs.getMessage("fm_select_room");   
104.         msg.roomClosed = gs.getMessage("fm_room_closed");   
105.         msg.roomCollision = gs.getMessage("fm_room_occupied");   
106.         msg.roomEmpty = gs.getMessage("fm_please_select_a_room");   
107.         msg.attendeesEmpty = gs.getMessage("fm_fill_attendees");   
108.         msg.cancelButton = gs.getMessage("fm_cancel");   
109.         msg.selectRoomButton = gs.getMessage("fm_map_select_room");   
110.         msg.bookRoomButton = gs.getMessage("fm_book_room");   
111.         msg.loadRoomsButton = gs.getMessage("fm_load_rooms");   
112.         msg.loading = gs.getMessage("fm_loading");   
113.    
114.         data.msg = msg;   
115.    
116.    
117.    
118.         /*  
119.         // Date-Time stuff  
120.         */   
121.    
122.         // Set the initial date to today   
123.         var today = getDisplayDate();   
124.         data.today = today;   
125.    
126.         // Set the initial time to the nearest quarter   
127.         var nearestTime = getNearestTimeBlock()   
128.         data.nearestTime = nearestTime;   
129.    
130.         data.nearestTimeDec = timeToDecimal(nearestTime);   
131.    
132.         data.maxDaysFutureProp = gs.getProperty('x_lsmcb_fm.max_book_days');   
133.         //   
134.    
135.     }   
136.    
137.    
138.    
139.    
140.     function timeToDecimal(t) {   
141.         var arr = t.split(':');   
142.         var dec = parseInt((arr[1] / 6) * 10, 10);   
143.    
144.         return parseFloat(parseInt(arr[0], 10) + '.' + (dec < 10 ? '0' : '') + dec);   
145.     }   
146.    
147.     function getNearestTimeBlock() {   
148.         var glideDT = new GlideDateTime();   
149.         var minutes = glideDT.getLocalTime().getByFormat('mm');   
150.    
151.         // Make sure the minutes are in the sequence of 15/30/45/00   
152.         var m = ("00" + ((Math.ceil(minutes / 15) * 15) % 60)).slice(-2);   
153.    
154.         // The nearest quarter is next hour, so add an hour   
155.         if (m == '00' && minutes != '00') {   
156.             glideDT.addSeconds(3600);   
157.         }   
158.         var h = glideDT.getLocalTime().getByFormat('HH');   
159.    
160.         var nearestTime = h + ':' + m;   
161.         return nearestTime;   
162.     }   
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163.    
164.    
165.     /*  
166.             var attendees = [];  
167.             var limit = 50;  
168.             for (var x = 1; x < limit; x++) {  
169.                 attendees.push(x);  
170.             }  
171.             data.attendees = attendees;  
172.     */   
173.    
174.     function getDateFromDisplay(displayDate,extraDays) {   
175.    
176.         if (gs.nil(displayDate)) {   
177.             return;   
178.         }   
179.    
180.         var gdt = new GlideDateTime();   
181.         gdt.setDisplayValue(displayDate)   
182.    
183.         if(!gs.nil(extraDays)){   
184.             gdt.addDaysUTC(extraDays);   
185.         }   
186.    
187.         var systemDate = gdt.getValue();   
188.    
189.         return systemDate;   
190.     }   
191.    
192.     //  var gdt5 = new GlideDateTime();   
193.     //  data.date2 = gdt5.getDisplayValue().split(" ")[0];   
194.    
195.     function convertTest(date, decimal) {   
196.         var minutes = decimal * 60;   
197.         var seconds = (minutes * 60);   
198.    
199.         var gt = new GlideTime();   
200.         gt.setValue('00:00:00');   
201.         gt.addSeconds(seconds);   
202.         var dt = gt.getValue();   
203.    
204.         return dt;   
205.     }   
206.    
207.     function convertDecToDateTime(date, decimal) {   
208.         var minutes = decimal * 60;   
209.         var seconds = (minutes * 60);   
210.    
211.         var gdt2 = new GlideDateTime();   
212.         gdt2.setValue(date);   
213.         var dateDate = gdt2.getDate();   
214.    
215.         var gdt = new GlideDateTime();   
216.         gdt.setValue(dateDate + " 00:00:00");   
217.         gdt.addSeconds(seconds);   
218.         var dt = gdt.getValue();   
219.    
220.         return dt;   
221.     }   
222.    
223.     var addSearchableStrings = function (roomArray) {   
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224.         if (!gs.nil(roomArray)) {   
225.    
226.    
227.             for (var i = 0; i < roomArray.length; i++) {   
228.    
229.                 var facId = [];   
230.                 for (x = 0; x < roomArray[i].facilities.length; x++) {   
231.                     facId.push(roomArray[i].facilities[x].sys_id);   
232.                 }   
233.                 facId = facId.join();   
234.    
235.                 roomArray[i].faciliyString = facId;   
236.                 roomArray[i].searchString = roomArray[i].id + " " + roomArray[i].name; 

  
237.             }   
238.         }   
239.         return roomArray;   
240.     }   
241.    
242.     function isRoomCoordinator(){   
243.         var user = gs.getUser();   
244.         return (user.hasRole(FMConstants.Role.ROOM_RESERVATION_COORDINATOR));   
245.     }   
246.    
247.     if (input) {   
248.         if (gs.nil(input.action)) {   
249.             input.action = '';   
250.         }   
251.         if (!gs.nil(input.selectedBuilding) && input.action == 'select-building') {   
252.    
253.             // Get the list of floors based on the selected building   
254.             var floors = RBUtils.getFloors(input.selectedBuilding, 'full', input.user);

   
255.             data.floors = floors;   
256.    
257.             var gdt = new GlideDateTime();   
258.             gdt.setDisplayValue(input.selectedDate + " 10:00:00");   
259.             var date = gdt.getValue();   
260.    
261.             data.dataValue = date;   
262.    
263.             // Retrieve the spaces with the relevant information   
264.             var spaces = RBUtils.getPlanBoard(date, input.selectedBuilding, input.reser

vation_id, input.user);   
265.    
266.             // Loop through the spaces and at filter string to the object to make the f

ilter functions quickers.   
267.             spaces2 = addSearchableStrings(spaces);   
268.             data.rooms = spaces2;   
269.             data.stopLoader = true;   
270.         }   
271.    
272.         if(input.action == 'reloadBuildings'){   
273.             data.currentUser = input.user;   
274.    
275.             data.countries = [];   
276.             data.buildings = [];   
277.             data.rooms = [];   
278.    
279.             // Retrieve buildings   
280.             var buildingCountries = RBUtils.getBuildings(data.currentUser);   
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281.             data.buildings = buildingCountries.buildings;   
282.             data.countries = buildingCountries.countries;   
283.    
284.             // Retrieve user location   
285.             var userBuilding = PLUtils.getUserLocation(data.currentUser);   
286.             data.userBuilding = userBuilding;   
287.    
288.         }   
289.    
290.         if (input.action == 'retrieveCurrentReservation') {   
291.             var floors = RBUtils.getCurrentReservation(input.reservation_id);   
292.    
293.         }   
294.         // Function being called when the user select a date in the date picker   
295.         // This function checks if the selected date is in the past   
296.         if (input.action == 'checkDate') {   
297.             var dateInPassed = false;   
298.             var dateToFar = false;   
299.    
300.             // Check for date in the past   
301.             var sDate = getDateFromDisplay(input.date);   
302.             var todayDate = getDateFromDisplay(input.today);   
303.             if (sDate < todayDate) {   
304.                 dateInPassed = true;   
305.             }   
306.    
307.             var isUserCoordinator = isRoomCoordinator(input.user);   
308.    
309.             // Check for date further then the max amount of days   
310.             if(!gs.nil(input.maxDays) && isUserCoordinator == false){   
311.                 var maxDays = parseInt(input.maxDays);   
312.                 if(maxDays > 0){   
313.    
314.                     var maxDate = getDateFromDisplay(input.today,maxDays);   
315.                     if(maxDate < sDate){   
316.                         dateToFar = true;   
317.                         data.maximumDate = getDisplayDate(input.today,maxDays);   
318.                     }   
319.                 }   
320.             }   
321.    
322.             data.dateInPassed = dateInPassed;   
323.             data.dateToFar = dateToFar;   
324.         }   
325.    
326.         if (input.action == 'covertBack2Date') {   
327.    
328.             var date = input.date;   
329.    
330.             var startDecimal = input.decimalStart;   
331.             var endDecimal = input.decimalEnd;   
332.    
333.             data.convertedStartTime = convertTest(date, startDecimal);   
334.             data.convertedEndTime = convertTest(date, endDecimal);   
335.    
336.         }   
337.    
338.         if (input.action == 'checkRoom') {   
339.             var roomId = input.room;   
340.             var date = input.date;   
341.             var startDecimal = input.decimalStart;   
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342.             var endDecimal = input.decimalEnd;   
343.    
344.             var startTime = convertDecToDateTime(date, startDecimal);   
345.             var endTime = convertDecToDateTime(date, endDecimal);   
346.    
347.             var available = RBUtils.checkRoomAvailability(roomId,startTime,endTime,inpu

t.reservation_id,input.user,input.attendees);   
348.    
349.             //CASE 1: Room is available   
350.             //CASE 2: Room is not available, but no message is specified   
351.             //CASE 3: Room is not available and a message is specified   
352.             if(available === true){   
353.                 data.checkRoomAvailability = true;   
354.             }else if(available === false){   
355.                 data.checkRoomAvailability = false;   
356.                 data.availabilityMessage = false;   
357.             }else{   
358.                 data.checkRoomAvailability = false;   
359.                 data.availabilityMessage = available;   
360.             }   
361.    
362.         }   
363.     }   
364.    
365.    
366.    
367. })();   

Client Controller 

1. function ($scope, $timeout, spUtil, $rootScope, spModal) {   
2.     /* widget controller */   
3.     var c = this;   
4.     var msg = c.data.msg;   
5.    
6.    
7.     /*  
8.      **  Initialization of the filter variables  
9.      */   
10.    
11.     c.filters = [];   
12.     c.capacity = 0;   
13.     c.floor = '';   
14.     c.floorIndex = 0;   
15.     c.showAdditionalFilter = false;   
16.    
17.     c.building = false;   
18.     c.today = c.data.today;   
19.     c.inital_date;   
20.     c.selectedDate;   
21.     c.previousDate;   
22.     c.maxDaysFuture = '';   
23.    
24.    
25.     /*  
26.      ** Initialization of the Room booking variables  
27.      */   
28.     c.hourWidth = 0;   
29.     c.columnOffset = 1;   
30.     c.offsetWidth = 200;   
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31.     c.nearestLeft = 0;   
32.     c.nearestTimeEndDec = 0;   
33.     c.columns = [];   
34.     c.timeSlotLeft = 0;   
35.     c.timeSlotRight = 0;   
36.     c.headerWidth = 0;   
37.     c.selectedRoom = false;   
38.     c.startTime = '';   
39.     c.endTime = '';   
40.     c.roomAvailability = false;   
41.     c.reservation_id = '';   
42.     c.showLoadRoomsButton = false;   
43.     c.user = c.data.currentUser;   
44.     c.additionalServices = false;   
45.     c.showLoading = false;   
46.    
47.     // This function created an array to build up the 24 hour columns   
48.     function generateColumns(num) {   
49.         var columns = [];   
50.         for (var i = -1; i < num; i++) {   
51.             var j = i;   
52.             if (j < 10) j = "0" + i;   
53.             columns.push(j);   
54.         }   
55.         c.columns = columns;   
56.     }   
57.     generateColumns(24);   
58.    
59.    
60.     /*  
61.      **  
62.      ** Set the widget instance options  
63.      **  
64.      */   
65.     c.hideUnavailableRooms = c.data.options.initial_hide_room   
66.    
67.    
68.    
69.    
70.     /*  
71.      **  
72.      **  FILTER AND SEARCH SECTION FUNCTIONS  
73.      **  
74.      */   
75.    
76.    
77.     // Function that will set the initial data an page load.   
78.     // The initial data divers if it is an update or new insert.   
79.     c.setInitialUserData = function () {   
80.         // The first case will be executed when it is a new reservation.   
81.         // The second case will be executed if this is a update on an exisiting booking.

   
82.         if (!c.data.reservation) {   
83.    
84.             // Set initial dates   
85.             c.inital_date = c.today;   
86.             c.selectedDate = c.today;   
87.             c.previousDate = c.today;   
88.             c.nearestTimeDec = c.data.nearestTimeDec;   
89.    
90.             var userCountry = '';   
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91.             // Select the building to the location in the user record   
92.             if (c.data.userBuilding != '') {   
93.                 for (var i = 0; i < c.data.buildings.length; i++) {   
94.                     if (c.data.buildings[i].sys_id == c.data.userBuilding.value) {   
95.                         c.building = c.data.buildings[i];   
96.                         userCountry = c.data.buildings[i].country;   
97.                         break;   
98.                     }   
99.                 }   
100.                 if (userCountry != '') {   
101.                     for (var j = 0; j < c.data.countries.length; j++) {   
102.                         if (c.data.countries[j].sys_id == userCountry) {   
103.                             c.country = c.data.countries[j];   
104.                             break;   
105.                         }   
106.                     }   
107.                 }   
108.    
109.    
110.                 // if the building is set directly retrieve the rooms   
111.                 if (c.building) {   
112.                     $timeout(function () {   
113.                         c.retrieveRooms();   
114.                     }, 100, false);   
115.                 }   
116.             }   
117.         } else {   
118.             // This is an update on an existing reservation   
119.             // So setting the initial data to the data in the existing reservation   
120.             c.reservation_id = c.data.reservationID;   
121.    
122.             // Set the initial dates to the room reservation date   
123.             c.inital_date = c.data.reservation.date.displayValue;   
124.             c.selectedDate = c.data.reservation.date.displayValue;   
125.             c.previousDate = c.data.reservation.date.displayValue;   
126.             // Set the time window to the reservation start and end time   
127.             c.nearestTimeDec = c.data.reservation.start;   
128.             c.nearestTimeEndDec = c.data.reservation.duration;   
129.             c.capacity = c.data.reservation.attendees;   
130.    
131.             // Select the building from the reservation   
132.             var userCountry = '';   
133.             for (var i = 0; i < c.data.buildings.length; i++) {   
134.                 if (c.data.buildings[i].sys_id == c.data.reservation.building) {   
135.                     c.building = c.data.buildings[i];   
136.                     userCountry = c.data.buildings[i].country;   
137.                     break;   
138.                 }   
139.             }   
140.             if (userCountry != '') {   
141.                 for (var j = 0; j < c.data.countries.length; j++) {   
142.                     if (c.data.countries[j].sys_id == userCountry) {   
143.                         c.country = c.data.countries[j];   
144.                         break;   
145.                     }   
146.                 }   
147.             }   
148.             // selecting the room from the reservation is done in the HTML side   
149.    
150.             if (c.building) {   
151.                     $timeout(function () {   
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152.                         c.retrieveRooms();   
153.                     }, 100, false);   
154.             }   
155.         }   
156.     }   
157.    
158.     // Function to stop the loading icon   
159.     c.stopLoading = function(){   
160.         c.showLoader = false;   
161.     }   
162.    
163.     // Function to retrieve the rooms + events for the selected building and date   
164.     c.retrieveRoomsAction = function () {      
165.         c.showLoader = true;   
166.         c.data.stopLoader = false;   
167.            
168.         c.removeSelectedRoom();   
169.            
170.         c.showLoadRoomsButton = false;   
171.         c.data.selectedBuilding = c.building.sys_id;   
172.         c.data.selectedDate = c.selectedDate;   
173.         c.data.user = c.user;   
174.         c.data.reservation_id = c.reservation_id;   
175.         c.data.action = 'select-building';   
176.         spUtil.update(c);   
177.            
178.     }   
179.        
180.     // Function that checks if the Load Rooms button need to be displayed based on the 

instance option   
181.     c.retrieveRooms = function () {   
182.         // Sent a message to the additional services widget that the building is change

d.   
183.         $rootScope.$broadcast('closeModal');   
184.            
185.         // If the instance option is not set that directly call the function c.retrieve

RoomsAction()   
186.         // Else display the showLoadRoomsButton, the button will directly call the func

tion c.retrieveRoomsAction()   
187.         if(c.options.use_load_rooms_button === 'false' || !c.options.use_load_rooms_but

ton){   
188.             c.retrieveRoomsAction();   
189.         }else{   
190.             c.showLoadRoomsButton = true;   
191.         }   
192.     }   
193.    
194.     // Function being called when changing the building in the building selector   
195.     c.selectBuilding = function () {           
196.         if(c.building != null){   
197.             c.retrieveRooms();   
198.         }   
199.     }   
200.    
201.     c.clickDate = function(){   
202.         var snDatePickElement = document.querySelector(".room--date-

select .datepickerinput");   
203.         snDatePickElement.click();   
204.     }   
205.        
206.     c.addDaysToDate = function(days) {   



Relatório de Projeto em Contexto de Estágio                                        Anexos 

72 

 

207.         var date = new Date(getDateFromFormat(c.selectedDate, g_user_date_format));   
208.         date.setDate(date.getDate() + days);   
209.         c.changeDate(getFormattedDate(date));   
210.     }   
211.        
212.     function getFormattedDate(date) {   
213.         var day = date.getDate().toString().padStart(2, '0');   
214.         var month = date.getMonth() + 1; // .getMonth starts at 0   
215.         month = month.toString().padStart(2, '0');   
216.            
217.         return g_user_date_format   
218.             .replace('dd', day)   
219.             .replace('MM', month)   
220.             .replace('yyyy', date.getFullYear());   
221.     }   
222.        
223.     // Function that is being triggered when the users changes the date on the form.   
224.     // First it will check if the date is allowed and then if a building is already sel

ected it will retreive the rooms.   
225.     c.changeDate = function (date) {   
226.         c.selectedDate = date;   
227.    
228.         // Do a server call to check if the date is in the past   
229.         c.server.get({   
230.             action: "checkDate",   
231.             date: date,   
232.             today: c.today,   
233.             maxDays: c.maxDaysFuture,   
234.             user: c.user   
235.         }).then(function (response) {   
236.    
237.             //response.data.dateInPassed = true if the selected date is in the past   
238.             if (response.data.dateInPassed) {   
239.                 c.selectedDate = c.today;   
240.                 spUtil.addErrorMessage(msg.dateCannotBeInThePast);   
241.             }   
242.                
243.             if (response.data.dateToFar) {   
244.                 c.selectedDate = response.data.maximumDate;   
245.                 spUtil.addErrorMessage(msg.dateOverMaxDate)   
246.             }   
247.    
248.             // If the date has changed update the room reservations   
249.             if (c.selectedDate != c.previousDate) {   
250.                 // Broadcast the new date   
251.                 c.broadCastDate();   
252.                    
253.                 if(c.building){   
254.                     c.retrieveRooms();                     
255.                 }                  
256.             }   
257.    
258.             // Set the previous data to the new selected date   
259.             c.previousDate = c.selectedDate;   
260.         });   
261.    
262.     }   
263.    
264.     // Function to validate if the attendees is higher then zero   
265.     c.validateAttendees = function () {   
266.         if (c.capacity < 0) {   
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267.             c.capacity = 0;   
268.         }   
269.            
270.         c.selectedRoomInList();   
271.     }   
272.    
273.     // Function for the plus/minus buttons of attendees   
274.     c.changeAttendees = function (direction) {   
275.         if (direction == 'up') {   
276.             c.capacity += 1;   
277.         } else if (direction == 'down') {   
278.             if (c.capacity > 0) {   
279.                 c.capacity -= 1;   
280.             }   
281.         }   
282.     }   
283.    
284.     // Function that sets the index of the selected floor (needed for the change floor 

function)   
285.     c.setFloorIndex = function () {   
286.         var found = false;   
287.         if (c.floor != null) {   
288.             for (var i = 0; i < c.data.floors.length; i++) {   
289.                 if (c.data.floors[i].sys_id == c.floor.sys_id) {   
290.                     found = true;   
291.                     break;   
292.                 }   
293.             }   
294.             if (found) {   
295.                 c.floorIndex = i;   
296.             }   
297.         }   
298.     }   
299.    
300.     // Function for the plus/minus buttons on the floor selection   
301.     c.changeFloor = function (direction) {   
302.         var maxLength = c.data.floors.length - 1;   
303.    
304.         if (direction == 'up') {   
305.             if (c.floorIndex == maxLength) {   
306.                 c.floor = c.data.floors[0];   
307.                 c.floorIndex = 0;   
308.             } else {   
309.                 c.floor = c.data.floors[c.floorIndex + 1];   
310.                 c.floorIndex += 1;   
311.             }   
312.         } else if (direction == 'down') {   
313.             if (c.floorIndex == 0) {   
314.                 c.floor = c.data.floors[maxLength];   
315.                 c.floorIndex = maxLength;   
316.             } else {   
317.                 c.floor = c.data.floors[c.floorIndex - 1];   
318.                 c.floorIndex -= 1;   
319.             }   
320.         }   
321.         c.selectedRoomInList();   
322.     }   
323.    
324.     // Function to set/unset the facility filter in the additional filter options   
325.     c.filterFacility = function (facility) {   
326.         if (facility.checked == false) {   
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327.             for (var j = 0; j < c.filters.length; j++) {   
328.                 if (c.filters[j].sys_id == facility.sys_id) {   
329.                     c.filters.splice(j, 1);   
330.                 }   
331.             }   
332.         } else if (facility.checked == true) {   
333.             var filter = {   
334.                 name: facility.name,   
335.                 sys_id: facility.sys_id,   
336.                 value: msg.searchFac + ": " + facility.name,   
337.                 type: "facility"   
338.             };   
339.             c.filters.push(filter);   
340.             c.selectedRoomInList();   
341.         }   
342.     }   
343.    
344.     // Function to remove an active search/facility filter   
345.     c.removeFilter = function (index, filter) {   
346.         c.filters.splice(index, 1);   
347.    
348.         if (filter.type == 'facility') {   
349.             for (var l = 0; l < c.data.facilities.length; l++) {   
350.                 if (c.data.facilities[l].sys_id == filter.sys_id) {   
351.                     c.data.facilities[l].checked = false;   
352.                 }   
353.             }   
354.         }   
355.     }   
356.    
357.     // Function to add a search filter to the active filters   
358.     c.addSearch = function (search) {   
359.         if (search != '' && search != null) {   
360.             var searchOb = {   
361.                 search_key: search,   
362.                 value: msg.searchSear + ": " + search,   
363.                 type: "search"   
364.             };   
365.             c.filters.push(searchOb);   
366.             c.filterValue = '';   
367.             c.selectedRoomInList();   
368.         }   
369.     }   
370.    
371.     /*  
372.      **  
373.      ** ROOM SECTION FUNCTIONS  
374.      **  
375.      */   
376.        
377.     // Function that turns a decimal time into a HH:mm format   
378.     function decimalToTime(decimal) {   
379.         return moment().startOf('day').add(decimal, 'hours').format('HH:mm');   
380.     }   
381.    
382.     // Function that convert the selected times into a servicenow dateTime fields   
383.     function decimalToDate(decimalStart, decimalEnd) {   
384.    
385.         var currentDate = c.selectedDate;   
386.         var dateTime = '';   
387.    
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388.         c.server.get({   
389.             action: "covertBack2Date",   
390.             decimalStart: decimalStart,   
391.             decimalEnd: decimalEnd,   
392.             date: currentDate   
393.         }).then(function (response) {   
394.             c.startTime = response.data.convertedStartTime;   
395.             c.endTime = response.data.convertedEndTime;   
396.         });   
397.    
398.         return dateTime;   
399.     }   
400.    
401.     // Function being triggered on page load which sets the first details   
402.     c.calcInit = function () {   
403.         // Determine the amount of pixels which will represent an hour   
404.         var columEl = document.querySelector(".room--container--container");   
405.         var containerWidth = columEl.offsetWidth;   
406.         c.hourWidth = (containerWidth - c.offsetWidth) / 24;   
407.         c.columnOffset = 1;   
408.         c.headerWidth = containerWidth - c.offsetWidth;   
409.    
410.         // Setting the size of overlay for the Load Rooms and Loading panel    
411.             var mainCont = document.querySelector(".room--container");   
412.             var mainContWidth = mainCont.offsetWidth;   
413.             var mainContHeight = mainCont.offsetHeight;   
414.    
415.             var loadRoomsContainers = document.querySelectorAll('.load-rooms--

container');   
416.             for (var i = 0; i < loadRoomsContainers.length; i++) {   
417.    
418.                 loadRoomsContainers[i].style.width = mainContWidth + 'px';   
419.                 loadRoomsContainers[i].style.height = (mainContHeight - 80) + 'px';   
420.             }   
421.    
422.         // Call to the function which will set the initial fields based on the user   
423.         // and if this is an update or new reservation   
424.         c.setInitialUserData();   
425.            
426.         // Call to the function which will set the initial time selection   
427.         c.calcTimeSlot();   
428.            
429.         // Add the eventListiners for making the time selection resizable   
430.         makeResizableDiv('.room--timeslot', '.room--timeslot--bar');   
431.     }   
432.    
433.        
434.     c.calcTimeSlot = function () {   
435.         var nearestLeft = (c.nearestTimeDec * c.hourWidth) + c.offsetWidth;   
436.    
437.         var timeSlotDivs = document.querySelectorAll('.resizable');   
438.         // Loop through the reziers and place event lisiners on them   
439.         for (var i = 0; i < timeSlotDivs.length; i++) {   
440.    
441.             var ele = timeSlotDivs[i];   
442.    
443.             ele.style.left = nearestLeft + 'px';   
444.             if (c.nearestTimeEndDec > 0) {   
445.                 ele.style.width = (c.hourWidth * c.nearestTimeEndDec) + 'px';   
446.             } else {   
447.                 ele.style.width = c.hourWidth + 'px';   
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448.             }   
449.         }   
450.    
451.         c.nearestLeft = nearestLeft;   
452.         // Update the clocks above the time selection to match the new time selection   
453.         c.setTimeSlotClocks();   
454.     }   
455.    
456.     // Function that will set the clocks in the room header to match the selected time 

  
457.     c.setTimeSlotClocks = function (newWidth, newLeft) {   
458.         var width = 0;   
459.         var left = 0;   
460.    
461.         if (newLeft) {   
462.             width = newWidth;   
463.             left = newLeft;   
464.         } else {   
465.             var ele = document.getElementById("timeslot");   
466.             left = ele.offsetLeft;   
467.    
468.             if (newWidth) {   
469.                 width = newWidth;   
470.             } else {   
471.                 width = ele.offsetWidth;   
472.             }   
473.         }   
474.    
475.         var right = width + left;   
476.    
477.         var leftUnRound = (left - c.offsetWidth) / c.hourWidth;   
478.         var rightUnRound = (right - c.offsetWidth) / c.hourWidth;   
479.    
480.         var leftHoursDec = (Math.round(leftUnRound * 4) / 4).toFixed(2);   
481.         var rightHoursDec = (Math.round(rightUnRound * 4) / 4).toFixed(2);   
482.    
483.         var leftHours = decimalToTime(leftHoursDec);   
484.         var rightHours = decimalToTime(rightHoursDec);   
485.    
486.         // If time is a quarter, add some space so the times do not overlap   
487.         var space = -14;   
488.         if(width < ((c.hourWidth / 4)+5)){   
489.             space = -24;   
490.         }   
491.            
492.         // Updated the time through the angular model takes to long so doing it directl

y   
493.         var clockLeft = document.getElementById("clock-left");   
494.         clockLeft.innerHTML = leftHours;   
495.         clockLeft.style.left = space + "px";           
496.            
497.         var clockRight = document.getElementById("clock-right");   
498.         clockRight.innerHTML = rightHours;   
499.         clockRight.style.right = space + "px";   
500.            
501.         c.timeSlotLeft = leftHoursDec;   
502.         c.timeSlotRight = rightHoursDec;   
503.     }   
504.    
505.     // Function that checks in the current room array if there is no collision   
506.     c.checkRoom = function (selectedRoom, timeLeft, timeRight) {   
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507.         var result = false;   
508.         var closed = false;   
509.            
510.         // Check if the selected time is not during closing hours   
511.         for (var ch = 0; ch < selectedRoom.closed_hours.length; ch++) {   
512.             var closedTime = selectedRoom.closed_hours[ch];   
513.    
514.             // Selected time is during closing time, so display a message and break out

 of the loop   
515.             if (!(closedTime.start < timeLeft && closedTime.end < timeRight && closedTi

me.end <= timeLeft) && !(closedTime.start > timeLeft && closedTime.end > timeRight && cl
osedTime.start >= timeRight)) {   

516.                 spUtil.addErrorMessage(msg.roomClosed);   
517.                 closed = true;   
518.                 break;   
519.             }   
520.         }   
521.    
522.         // If the selected time was not during closing time continue with the other res

ervations   
523.         if (closed == false) {   
524.             var eventOverlap = false;   
525.                
526.             // If there are no reservations, then we are done   
527.             if (selectedRoom.events.length == 0) {   
528.                 //No events so room is available   
529.                 result = true;   
530.    
531.             } else {   
532.                 // Loop through the reservations for that room and check if there is no

 collision   
533.                 for (var ev = selectedRoom.events.length - 1; ev >= 0; ev--) {   
534.                     var event = selectedRoom.events[ev];   
535.    
536.                     // If the selected time has a collision, display a message and brea

k out of the loop   
537.                     if (!(event.start < timeLeft && event.end < timeRight && event.end 

<= timeLeft) && !(event.start > timeLeft && event.end > timeRight && event.start >= time
Right)) {   

538.                         spUtil.addErrorMessage(msg.roomCollision);   
539.                         eventOverlap = true;   
540.                         break;   
541.                     }   
542.                 }   
543.                    
544.                 //Room is clear at that time   
545.                 if (eventOverlap == false) {   
546.                     result = true;   
547.                 }   
548.             }   
549.         }   
550.    
551.         return result;   
552.     }   
553.    
554.     // Function being called when a user selects a room   
555.     c.selectRoom = function (room) {   
556.            
557.         var roomID = room.sys_id;   
558.         var currentDate = c.selectedDate;   
559.         c.selectedRoom = room;   
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560.    
561.         //Remove already selected room from the time overlay   
562.         var elements = document.querySelectorAll('.event-new');   
563.         for (var i = 0; i < elements.length; i++) {   
564.             elements[i].parentNode.removeChild(elements[i]);   
565.         }   
566.    
567.         // Check if the room is available with the current room information and the sel

ected time   
568.         var available = c.checkRoom(room, c.timeSlotLeft, c.timeSlotRight);   
569.         c.roomAvailability = available;   
570.    
571.         // Create a new room div inside the time overlay   
572.         var divId = 'room-row-' + c.selectedRoom.sys_id;   
573.         var roomRowDiv = document.getElementById(divId);   
574.    
575.         var timeslotDiv = document.getElementById("timeslot");   
576.         var left = timeslotDiv.offsetLeft;   
577.         var width = timeslotDiv.offsetWidth;   
578.    
579.         var selectionDiv = document.createElement('div');   
580.         selectionDiv.classList.add('event-new', 'event');   
581.         selectionDiv.style.left = left + 'px';   
582.         selectionDiv.style.width = (width -1) + 'px';   
583.            
584.         // If the room is not available mark it as unailable   
585.         if (!c.roomAvailability) {   
586.             selectionDiv.classList.add('not-available');   
587.         }   
588.         roomRowDiv.appendChild(selectionDiv);   
589.    
590.         // With the current time create service DateTime fields   
591.         decimalToDate(c.timeSlotLeft , c.timeSlotRight);   
592.    
593.     }   
594.    
595.     // Function to clear the selected room and remove the DOM element   
596.     c.removeSelectedRoom = function(){   
597.         c.selectedRoom = false;   
598.    
599.         //Remove already selected room from the time overlay   
600.         var elements = document.querySelectorAll('.event-new');   
601.         for (var i = 0; i < elements.length; i++) {   
602.             elements[i].parentNode.removeChild(elements[i]);   
603.         }   
604.     }   
605.    
606.     // Function that calculated the width of each column   
607.     c.calcColumnWidth = function (first) {   
608.         var style = {};   
609.         if (first) {   
610.             style.width = c.offsetWidth + 'px';   
611.         } else {   
612.             style.width = c.hourWidth + 'px';   
613.         }   
614.         return style;   
615.     }   
616.    
617.     // Function that calculates the size and position of the events/reservation/closing

 hours   
618.     c.calcEvent = function (event) {   
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619.    
620.         // initial values have not been set yet. So need to set them only ones.   
621.         if (c.hourWidth == 0) {   
622.             c.calcInit();   
623.         }   
624.    
625.         var style = {};   
626.         var startLeft = (event.start * c.hourWidth) + c.offsetWidth;   
627.         var duration = event.duration * c.hourWidth;   
628.    
629.         style.left = startLeft + 'px';   
630.         style.width = duration + 'px';   
631.    
632.         return style;   
633.     }   
634.        
635.     // Function that checks if the selectedRoom is still in the filtered list if one of

 the filters is being applied   
636.     c.selectedRoomInList = function(){   
637.         if(!c.selectedRoom){   
638.             return;   
639.         }   
640.            
641.         $timeout(function (){   
642.             var elements = document.querySelectorAll('.event-new');   
643.             if(elements.length == 0){   
644.                 c.selectedRoom = false;   
645.             }   
646.         },30, false)   
647.     }   
648.    
649.     // Function that is being triggered when the users clicks on the Book Room button   
650.     c.bookRoom = function (method) {   
651.         var blocked = false;   
652.         if(c.selectedRoom == ''){   
653.             spUtil.addErrorMessage(msg.roomEmpty);   
654.             blocked = true;   
655.         }   
656.         if(c.capacity == 0){   
657.             spUtil.addErrorMessage(msg.attendeesEmpty);   
658.             blocked = true;   
659.         }   
660.         // If room is not selected or attendees is still zero stop   
661.         if(blocked){   
662.             return;   
663.         }   
664.    
665.         // If the method is empty set it to submit   
666.         if(!method){   
667.             method = 'submit';   
668.         }   
669.    
670.         // First check in the back-end if the room is still available   
671.         c.server.get({   
672.             action: "checkRoom",   
673.             room: c.selectedRoom.sys_id,   
674.             decimalStart: c.timeSlotLeft,   
675.             decimalEnd: c.timeSlotRight,   
676.             date: c.selectedDate,   
677.             user: c.user,   
678.             attendees: c.capacity,   



Relatório de Projeto em Contexto de Estágio                                        Anexos 

80 

 

679.             reservation_id: c.reservation_id   
680.         }).then(function (response) {   
681.             // Room can be booked so trigger the Book a Room record producer   
682.             if (response.data.checkRoomAvailability) {   
683.                 var obj = {   
684.                     action: method,   
685.                     attendees: c.capacity,   
686.                     start_time: c.startTime,   
687.                     end_time: c.endTime,   
688.                     roomId: c.selectedRoom.sys_id,   
689.                     date: c.selectedDate,   
690.                     building: c.building.sys_id   
691.                 };   
692.                                    
693.                 // Sent a trigger to the Book a Room record producer   
694.                 $rootScope.$broadcast('fm_update_room', obj);   
695.                    
696.             } else {   
697.                 // Room cannot be booked so disable the button and mark the selected ro

om as unavailable   
698.                    
699.                 c.roomAvailability = response.data.checkRoomAvailability;   
700.    
701.                 //Mark the selection as unavailable   
702.                 var elements = document.querySelectorAll('.event-new');   
703.                 for (var i = 0; i < elements.length; i++) {   
704.                     elements[i].classList.add('not-available');   
705.                 }   
706.    
707.                 // Display the potential message comming from the back-end check   
708.                 if (response.data.availabilityMessage != false) {   
709.                     spUtil.addErrorMessage(response.data.availabilityMessage);   
710.                 }   
711.             }   
712.         });   
713.     }   
714.    
715.     // Function being triggered when the user clicks on the room name.   
716.     // This function will open a widget modal with the room info   
717.     c.openModalRoomInfo = function (event, room) {   
718.         event.stopPropagation();   
719.    
720.         var fields = "name,id,floor,building,capacity,reservation_open_time,reservation

_close_time";   
721.    
722.         spModelObject = {   
723.             title: '${Room Information}',   
724.             widget: 'fm-room-info',   
725.             widgetInput: {   
726.                 roomID: room,   
727.                 building: c.building,   
728.                 fields: fields   
729.             },   
730.             size: 'md'   
731.         };   
732.    
733.         spModelObject.buttons = [{   
734.             label: msg.cancelButton,   
735.             cancel: true   
736.         }, {   
737.             label: msg.selectRoomButton,   
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738.             primary: true   
739.         }];   
740.    
741.         spModal.open(spModelObject).then(function () {   
742.             c.selectRoom(room);   
743.         });   
744.     }   
745.    
746.     c.broadCastDate = function(){   
747.         $rootScope.$broadcast('fm_date_changed',{newDate:c.selectedDate});   
748.     }   
749.        
750.     // Listener on the additional services widget   
751.     // Check if the users want to add an additional service and sent a trigger to    
752.     // the Catalog Item widget to trigger a save of the record   
753.     $scope.$on('saveRoom', function(e){   
754.         c.additionalServices = true;   
755.         c.bookRoom('save');   
756.     });   
757.    
758.     // Listener on the Catalog Item widget   
759.     // The reservation was saved and we need the reservation id to exclude it from chec

ks   
760.     $scope.$on("record_producer_id", function (event, obj) {   
761.         c.reservation_id = obj.record_producer_id;   
762.            
763.         // Sent a signal to the additional services widget that it is possible to add s

ervices now   
764.         if(c.additionalServices){   
765.             $rootScope.$broadcast('fm_addServices_submitReservation_continue', obj);   
766.             c.additionalServices = false;   
767.         }   
768.     });   
769.    
770.     // Listener on the Catalog Item widget for field changes   
771.     $scope.$on('fm_field_change', function(event,obj){   
772.            
773.         // If the field change is the requester,   
774.         // And the requester is not the initial user, then save the new value   
775.         // And also retrieve the buildings   
776.         if(obj.requester != c.user){   
777.             c.user = obj.requester;   
778.    
779.             c.building = '';   
780.             c.country = '';   
781.    
782.             c.data.user = obj.requester;   
783.             c.data.action = 'reloadBuildings';   
784.             spUtil.update(c);   
785.         }   
786.     });   
787.        
788.     // Lisiten to the G_fom object from the book a room record producer   
789.     var getInitialRBForm = $rootScope.$on('spModel.gForm.rendered', function(event,item

G_form){   
790.         // Fetch the default max day setting from the item   
791.         var maxDaysFutureItem = itemG_form.getValue('max_book_days') || '';   
792.            
793.         // Check if the default value in the record producer is set to a correct value 
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794.         if(maxDaysFutureItem != '' && maxDaysFutureItem != false && maxDaysFutureItem !
= '0'){   

795.             c.maxDaysFuture = maxDaysFutureItem;   
796.         }else{   
797.             c.maxDaysFuture = c.data.maxDaysFutureProp;   
798.         }   
799.     });   
800.        
801.     // Destroy the listener getInitialRBForm since it is on the RootScope   
802.     // otherwise it will not be removed automatically   
803.     $scope.$on('$destroy', function() {   
804.         getInitialRBForm();   
805.     });   
806.        
807.     // Function that makes the timeslot draggable.   
808.     function makeResizableDiv(div, div2) {   
809.         // get Parent element, the one which needs to change   
810.         var element = document.querySelector(div);   
811.         var element2 = document.querySelector(div2);   
812.    
813.         // fetch the resizers that can change the parent   
814.         var resizers = document.querySelectorAll('.resizable' + ' .resizer');   
815.         // Initialize the variables   
816.         var original_width = 0;   
817.         var original_x = 0;   
818.         var original_mouse_x = 0;   
819.         var quarter = c.hourWidth / 4;   
820.         // Loop through the reziers and place event lisiners on them   
821.         for (var x = 0; x < resizers.length; x++) {   
822.             const currentResizer = resizers[x];   
823.             currentResizer.addEventListener('mousedown', function (e) {   
824.                 // prevent default element action   
825.                 e.preventDefault()   
826.                 // Fetch original_width with the getComputedStyle which fetches the cur

rent style values of the element and remove the px   
827.                 original_width = parseFloat(getComputedStyle(element, null).getProperty

Value('width').replace('px', ''));   
828.                 // Get the current left value based on the parent   
829.                 original_x = element.offsetLeft;   
830.    
831.                 // PageX is the current x position of the users mouse   
832.                 original_mouse_x = e.pageX;   
833.                 // Add event listeners to the window so that the event will continue ev

en if the mouse is slightly of the reziser div   
834.                 window.addEventListener('mousemove', resize);   
835.                 window.addEventListener('mouseup', stopResize);   
836.             })   
837.    
838.             function resize(e) {   
839.                 if (currentResizer.classList.contains('resizer-right')) {   
840.                     // Set the width of the element based on the current mouse position

 minus (-) the current left position of the parent div   
841.                     // getBoundingClientRect function gives the current position from t

he viewpoint so whole window not the parent.   
842.    
843.                     var newQuarterWidth = (Math.round((e.pageX - element.getBoundingCli

entRect().left) / quarter) * quarter);   
844.                        
845.                     // Make sure the right side cannot go beyond the left side   
846.                     if(newQuarterWidth < quarter){   
847.                         newQuarterWidth = quarter;   
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848.                     }   
849.                     element.style.width = newQuarterWidth + 'px';   
850.                     element2.style.width = newQuarterWidth + 'px';   
851.    
852.                     c.setTimeSlotClocks(newQuarterWidth);   
853.                 } else if (currentResizer.classList.contains('resizer-left')) {   
854.                     // Set the width of the element based on the current mouse position

 minus (-) the current left position of the parent div   
855.                     // getBoundingClientRect function gives the current position from t

he viewpoint so whole window not the parent.   
856.    
857.                        
858.                     var newQuarterWidth = original_width - (Math.round((((e.pageX - ori

ginal_mouse_x))) / quarter) * quarter);   
859.                     var newQuarterLeft = original_x + (Math.round(((e.pageX - original_

mouse_x)) / quarter) * quarter);   
860.    
861.                     // Make sure the left side cannot go beyond the right side   
862.                     var maxRightPosition = original_x + original_width - quarter;   
863.                     if(newQuarterLeft > maxRightPosition){   
864.                         newQuarterLeft = maxRightPosition;   
865.                         newQuarterWidth = quarter;                         
866.                     }   
867.                        
868.                     element.style.width = newQuarterWidth + 'px';   
869.                     element.style.left = newQuarterLeft + 'px';   
870.                     element2.style.width = newQuarterWidth + 'px';   
871.                     element2.style.left = newQuarterLeft + 'px';   
872.    
873.                     c.setTimeSlotClocks(newQuarterWidth, newQuarterLeft);   
874.                 } else if (currentResizer.classList.contains('resizer-bar')) {   
875.                     // Set the width of the element based on the current mouse position

 minus (-) the current left position of the parent div   
876.                     // getBoundingClientRect function gives the current position from t

he viewpoint so whole window not the parent.   
877.    
878.                     var newQuarterLeft = original_x + (Math.round(((e.pageX - original_

mouse_x)) / quarter) * quarter);   
879.    
880.                     element.style.left = newQuarterLeft + 'px';   
881.                     element2.style.left = newQuarterLeft + 'px';   
882.    
883.                     c.setTimeSlotClocks(original_width, newQuarterLeft);   
884.                 }   
885.             }   
886.    
887.             function stopResize() {   
888.    
889.                 // Remove the event listeners from the window   
890.                 window.removeEventListener('mousemove', resize);   
891.                 window.removeEventListener('mouseup', stopResize);   
892.    
893.                 // There is already a room selected so set the room to the new place   
894.                 if (c.selectedRoom != false) {   
895.                     $timeout(function (){   
896.                         c.selectRoom(c.selectedRoom);   
897.                     },50, false)   
898.                 }   
899.             }   
900.         }   
901.     }   
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902.    
903.     // Function which is being triggered on page load.   
904.     // This function will make sure that the selected time is always visible on load   
905.     function scroll() {   
906.         var test = document.getElementById("room-booking-container");   
907.         var target = c.nearestLeft - 400;   
908.         test.scrollTo(target, 0);   
909.     }   
910.    
911.     // Trigger the above scroll function after 500 miliseconds   
912.     $timeout(function () {   
913.         scroll();   
914.     }, 500, false);   
915.    
916.    
917. }   

 


