
                                                                                      

IMPLEMENTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO,
VERSÃO LIVRE – SGA, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO  NA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

APRESENTAÇÃO DO SGA

O  SGA  Livre  é  um  ótimo  Sistema  de  Gerenciamento  de  Atendimento.
Desenvolvido pela DATAPREV, o sistema é baseado em software livre e com ele é possível
gerenciar  o atendimento presencial  de uma empresa ou organização,  utilizando-se dos
seus recursos.

O SGA fornece também relatórios e estatísticas do atendimento, fazendo com que se tenha
informações sobre o tipo de atendimento realizado, tempo de atendimento, dados estes
que podem ser agrupados ou individuais (por grupo de atendimento ou por atendente).

O SGA apresenta Interface web simples e customizável,  senhas para serviços específicos,
com ou sem prioridade, as senhas  são exibidas  nos painéis distribuídos nas unidades. O
atendente  registra  os  atendimentos  efetuados.  Todos  os  tempos  envolvidos  desde  a
chegada  são  mensurado  pelo  SGA,  que  consequentemente  organiza  e  otimiza  o
atendimento,  assim como  relatório  em tempo real  facilitam  a tomada de decisão.  O
sistema  SGA  é  fácil  de  instalar,  apresenta  documentação  para  usuários  (manuais)  e
desenvolvedores ( UML E MER), é customizável e apresenta ótimo desempenho. 

5.1.1 ARQUITETURA

Conforme observado na figura o usuário solicita atendimento, o qual será inserido em um
banco de dados através de Servidor Web. A partir Banco de Dados os Controladores de Pai-
néis fazem o gerenciamento das prioridades de atendimento. 

O  usuário
solicita atendimento através dos Painéis de atendimento. A Solicitação geralmente é feito
conforme o tipo de solicitação, assim como a condição do solicitante, ou seja, se o solici-
tante apresenta prioridade na solicitação ou se a solicitação do mesmo é normal. 
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OBJETIVOS

Dotar na Semtran  um moderno conjunto de soluções de atendimento ao servidor
e ao público em Geral. Os Sistemas de Gerenciamento do Atendimento - SGA. Trata-se de
um pacote de soluções para otimizar o tráfego de atendimento ao servidor e ao público em
geral.  O objetivo da implementação da versão livre do SGA,  se deve utilização de um
serviço eficiente a um baixo custo para a Administração Pública. O sistema já está em uso
para atendimento aos servidores da instituição, na SEMFAZ , porém com responsabilidade
de manutenção e adaptação da GA  

No Entanto verificando a necessidade que seja realizado a ampliação para otimizar
a execução dos atendimentos e a implementação nas demais Secretarias.

PÚBLICO ALVO

Serão  beneficiadas  a  Administração  Pública  Municipal,  principalmente  o
atendimento  ao  cidadão  desta  municipalidade,  mais  especificamente  as  pessoas  que
buscam atendimento  diariamente  na esfera municipal  em busca de minimizarem suas
necessidades.

JUSTIFICATIVA

A  prefeitura  de  Porto  Velho,  já  se  utiliza,  atualmente,  de  soluções  em software  para
atendimento  ao  público  SGA,  entretanto  há  necessidade  de  ampliação  do  serviço  de
atendimento.  O  SGA  apresenta  as  características  ideais  para  a  realização,  pois  se
apresenta como uma ferramenta eficiente ao atendimento, além de apresentar baixo custo
para sua implementação.

O SGA é mais do que um sistema de controle de filas. Ao gerenciar o fluxo de atendimento,
o sistema apresenta uma série de recursos que auxiliam na gerência e administração das
unidades de atendimento.

A  Administração  Municipal,  também  tem  uma  preocupação  muito  grande  com  a
continuidade dos serviços proporcionados pelo bom atendimento ao público. 

Acrescente-se ainda a determinação exarada pelo Tribunal de Contas do estado (TCE-RO)
que determinou, no item IV da Decisão nº 173/2008, prazo para que fossem os serviços
executados de forma direta pela Prefeitura, senão vejamos: 
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IV – Fixar prazo de 01 (um) ano, para que a Prefeitura do
Município  de  Porto  Velho,  promova  todas  as  medidas
necessárias  para  executar,  por  si  mesmo,  os  serviços  de
informática ora licitados, o que perpassa pela aquisição dos
equipamentos e sistemas de informática necessários, assim
como  pela  realização  imediata  de  concurso  público,  para
contratação  de  pessoal  capacitado  para  o  gerenciamento
dos serviços de informática, sob pena de responsabilização
de  todos  os  agentes  públicos  à  frente  da  Prefeitura,  no
período determinado;

A solução mais viável para atender tal determinação, seria a implantação de software livre,
onde  todos  os  programas  e  códigos  fontes  (transferência  de  tecnologia)  seriam  de
propriedade da Prefeitura que poderá alterar e/ou adequar da melhor forma, dependendo
de suas necessidades. O que não acontece com Software Proprietário. 

Por  tudo  isto,  se  justifica  a  contratação  de  uma  empresa  especializada  em
desenvolvimento de softwares visando à realização de manutenção corretiva, adaptativa e
evolutiva do sistema de gerenciamento do atendimento, versão livre – SGA.

Diante do exposto, solicitamos autorização para o pagamento da referida despesa.

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA SGA 

01 Painel ( TV LCD – mínimo de 32 polegadas)

02 Impressoras térmicas ( são mais econômicas)

03 Tonten para Triagem

04 Mini PC – modelo 01 - compatível com o gabinete do Tonten

05 Mini PC  - modelo 02 - compatíveis para Painel de Senhas

06 Cabo HDMI 1.4 ou superior

07 Suporte Articulável para  TV LCD de mínimo de 32 polegadas

5.1.3 LOCALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO,
VERSÃO LIVRE – SGA .

SECRETARIA

Secretaria Descrição de atividades

Secretaria Municipal de Transporte e
Transito  - SEMTRAN

Acesso ao Servidor Principal

Atendimento  ao  cidadão,  que  deseja  atendimento
com  a  finalidade  de  se  resolver  questões  sobre
transporte e trânsito.

6.1 IMPLEMENTAÇÃO 
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6.1.1  A implementação dos recursos necessários para a viabilidade de funcionamento do
sistema SGA, será estabelecido em cronograma a partir do momento que se tiver definido
em quais secretarias há prioridade de implementação do SGA, assim como a partir  da
existência dos equipamentos necessários para implementação do sistema SGA.

7.1 IMPLANTAÇÃO

SECRETARIA

Secretaria DATA DE INSTALAÇÃO

 SEMTRAN 27/10/2016

Referências

http://log.zehh.com.br/2010/04/instalando-o-sga-livre/

http://www.softwarepublico.gov.br/ver-comunidade?community_id=15719494 
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