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1 PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

1.1 T́ITULO

Refatorando uma aplicação php estruturado para orientado a objeto

1.2 MODALIDADE DO TRABALHO

Desenvolvimento de Sistemas

1.3 ÁREA DO TRABALHO

Análise e Desenvolvimento De Sistemas Web

1.4 RESUMO

Pizzalmmati foi um projeto desenvolvido para atender a demanda de clientes na área

de bares e restaurantes em conjunto com a empresa Almmati Sistemas Guarapuava. Para

elaboração desse projeto foi utilizado a linguagem de programação o Hypertext Preprocessor

(PHP). O Php tem dois modelos de estruturação, sendo eles estruturado e Orientado a Objeto.

O modelo escolhido inicialmente foi o Php estruturado, o qual sera substitúıdo pelo Orientado

a objeto.
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2 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

2.1 INTRODUÇÃO

O automação na área de bares e restaurantes vem se tornando cada vez mais comum.

Os donos e funcionários querem agilidade e praticidade nos seus processos, tanto por comodidade

própria quanto por satisfação dos seus clientes. O controle de mesas via celular ou tablet,

relatórios padronizados, pedidos via aplicativos, cálculos automáticos da mesa, todos essas

comodidades estão sendo inclúıdas no cotidiano de restaurantes, bares e lanchonetes.

A procura por automação comercial feita por donos de empresas do ramo aliment́ıcio

tem sido alta, logo as empresas de desenvolvimento de softwares estão buscando atender essa

demanda na área de sistemas para lanchonetes e afins. A Almmati Sistemas Guarapuava foi

contratada para desenvolver um sistema de pizzaria para a empresa Gente Nossa Pizzaria. A

pizzaria ainda utiliza comanda de papel e não tem controle de vendas e compras.

Os donos querem ter um controle maior das suas vendas, gastos e decidiram contratar

um sistema para melhorar seus processos. Com a utilização do sistema será posśıvel a empresa

ter o controle de todas as suas vendas e fazer análises dos dados para realizar suas compras,

evitando acúmulo e perdas de produtos. Com a utilização da comanda eletrônica será posśıvel

eliminar gastos com emissão de comandas de papéis.

O projeto Pizzalmmati veio para facilitar o gerenciamento da Pizzaria. Os gastos serão

menores, as compras e vendas terão um controle maior por parte dos donos, os garçons não vão

precisar pegar a comanda da mesa para anotar novos pedidos, para pagamento da mesa não

será preciso o uso de calculadora. Estas melhorias facilitaram os processos dentro da empresa.

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto é padronizar um sistema feito em PHP estruturado para

o PHP Oriento a Objeto para a melhoria de usabilidade do usuário e a ampliação de novas

funcionalidades do sistema.

2.2.2 Objetivos Espećıficos

• Padronizar a estrutura do Projeto

• Criar módulo de controle de produtos

• Criar módulo financeiro

• Desenvolver Manual de uso e instalação
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2.3 TRABALHOS RELACIONADOS

Atualmente as empresas querem agilidade e praticidade, para que seus clientes saiam

satisfeitos e a produtividade da empresa esteja sempre em alta. Abaixo serão relatados alguns

projetos voltados para automatização de lanchonetes, pizzaria e bares.

2.3.1 CISSAppetito

Figura 1 – Tela de Pedido da Mesa
Fonte: CissAppetito (2019)

Na figura 1 temos a tela de pedido do sistema da CissAppetito que por sua vez é

um dos mais renomados sistemas no mercado de automação de lanchonetes. O sistema conta

com comanda eletrônica, e também a facilidade de controle de entregas para as pizzarias que

utilizam do sistema. Existem inúmeros relatórios para o melhor controle do dono ou gerente,

desde do estoque dos produtos até as vendas de cada garçom.

2.3.2 GrandChef

Figura 2 – Controle de Mesas
Fonte: GrandChef (2019)

Na figura 2 temos o controle de mesas do sistema GrandCheff. O sistema conta com

integração com balanças, identificador de chamadas ligado ao cadastro de clientes, painel de

senha e muitos relatórios. O sistema também conta com integrações com sistemas terceiros

permitindo importar os dados de outros sistemas para alimentar os relatórios e vendas do

Grandcheff.
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2.3.3 EComanda

Figura 3 – Cardápio Online Ecomanda
Fonte: Ecomanda (2019)

Na figura 3 temos o cardápio online do EComanda que é um aplicativo para hotéis,

baladas, restaurantes. Para restaurantes o sistema fornece a comanda eletrônica, cardápio digital,

controle de vendas. O sistema também é integrado com balanças para atender restaurantes

com melhor eficiência.

2.3.4 Pizzalmati

Figura 4 – Controle para Caixa
Fonte: Pizzalmmati (2019)

Na figura 4 temos o controle de mesas do sistema Pizzalmmati que é destinado para

bares, lanchonetes. O sistema possui controle de mesas e cartões conforme seja solicitado,

integração com sistemas terceiros, funciona offline. Nele também é posśıvel mandar pedidos

diretamente para a produção na cozinha, dividir a conta entra quantas pessoas desejar, cardápio

online, relatórios de venda e controle de usuários assim como o controle de eventos de cada

garçom.

2.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS/METODOLOGIA

1. Levantamento de Requisitos: Os requisitos serão levantados mediante reuniões com os

donos do estabelecimentos.
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2. Definição das tecnologias: Pesquisar Frameworks Php e Sistemas para gerenciar Banco

de dados.

3. Modelagem do sistema: Modelar Banco de Dados, criar scripts de criação do banco.

4. Implementação do Sistema: Com todas as tecnologias definidas e o banco de dados

criado será feito a implementação do sistema.

5. Testes: Verificar se o framework escolhido tem testes automatizados, colocar para os

funcionários da empresa executarem os processos.

2.5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Pizzalmmati vem para agilizar e facilitar o serviço para as empresas contratante.

Modernizar o funcionamento de processos dentro de uma empresa é um passo importante para

quem quer ter redução de gastos e ter uma produtividade maior. Com o sistema rodando no

cliente será posśıvel ele alavancar seus ganhos com agilidade e reduzir seus custos com base

nos relatórios que o sistema vai oferecer.

2.6 PLANEJAMENTO DO TRABALHO

O planejamento do trabalho de conclusão de curso que será desenvolvido pelo aluno,

ao longo do peŕıodo letivo e também não letivo, está descrito no cronograma da Quadro 1.

Neste cronograma constam todas as atividades e deveres do aluno e também consta seus

respectivos prazos para o cumprimento de tarefas da proposta e projeto do desenvolvimento do

Trabalho de conclusão do Curso.

Quadro 1 – Cronograma de Atividades.

Atividades Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
1. Elaboração do Projeto do
TCC

X

2. Redação da Proposta do
Projeto

X X

3. Revisão bibliográfica X X X X X X X
4. Escrita do Projeto X X X X
5. Defesa do Projeto do TCC X
5. Padronização do Projeto X X X
7. Novas Funcionalidades X X X
8. Elaboração da apresenta-
ção final

X X X

9. Defesa final do TCC X
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2.7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Será necessário um computador com acesso a internet, softwares de edição de códigos,

configuração de banco de dados e servidor local.

2.8 HORÁRIO DE TRABALHO

O horário destinado para realização das atividades do TCC, bem como o horário

destinado para a reunião semanal/quinzenal com o orientador estão descritos no cronograma

do Quadro 2. Este horário é definido com orientador levando em consideração a complexidade

do trabalho a ser desenvolvido.

Quadro 2 – Horário de Trabalho.

Horário Seg Ter Qua Qui Sex Sab
13h50 - 14h40

14h40 - 15h30

15h40 - 16h30

16h30 - 17h20 Orientação Orientação Orientação
17h20 - 18h10 Orientação
18h40 - 19h30

19h30 - 20h20 TCC TCC TCC
20h30 - 21h20 TCC TCC TCC
21h20 - 22h10

22h10 - 23h00 TCC TCC
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