
Objetivo

Desenvolver um sistema de cadastro de

modelos e funcionários para uma agência.

SGAM - Software de Gestão para Agência de Modelo

Introdução

Diante de alguns problemas organizacional

encontrados dentro de algumas agências de

modelos decidimos pela criação deste

protótipo.

Em uma agência de modelo quando

decide por fazer um book fotográfico ou se

candidatar a uma vaga professional temos que

realizar o preenchimento de uma ficha de

cadastro quase sempre manual.

No levantamento de requisitos foi

constatado que esse processo é moroso, além

de que o cliente retornando, seria necessário

pesquisar em meios a todos os arquivos sua

ficha cadastral.

Este protótipo irá automatizar este

processo e trará agilidade no atendimento além

de eficiência na organização de informações,

atendendo a necessidade do setor e trazendo

uma nova ferramenta eficiente para evitar a

demora no atendimento, além de perca das

informações.

Figura 1:   Tela de Login.

Conclusão

O protótipo trará agilidade no atendimento

além de evitar perca de dados dos clientes.

Será possível realizar buscar de cliente

através da tela de busca.

O administrador terá total controle sobre

quem criou, alterou, e exclui clientes. Além de

garantir controle sobre clientes para possível

analise de perfil, ou faixa etária mais presente

neste mercado.
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Resultados preliminares

Esta análise deu origem as telas do

protótipo, sendo a tela de Login, tela cadastro

de Funcionários e tela cadastro de Modelos.

A etapa de automatizar o cadastro de

modelos esta presente no protótipo

satisfazendo o levantamento de requisitos as

necessidades do cliente.

Materiais e Métodos

Os métodos utilizados foram,

levantamento de requisitos, geração da

documentação necessárias, análise do

mercado e satisfação do cliente.

Entende-se, neste trabalho, que poderão

ser usados Visual Studio, SQLServer, C#,

BrModelo e Pencil.

Figura 3:   Tela cadastro de Modelos.

Figura 2:   Tela cadastro de Funcionários.

Administrador

Funcionários

Inicio

Login Admin

Cad

Funcionario

Cad

Modelos

SIM

NÂO


