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 RESUMO 
 
O objetivo principal de um Datacenter é garantir a disponibilidade de 
equipamentos que rodam sistemas fundamentais para o negócio de uma 
organização. A preocupação com a identificação das pessoas que fazem acesso 
a um ambiente restrito, fazem necessário a utilização de ferramentas que 
registrem a entrada, a saída e as atividades realizadas. O sistema contribui na 
identificação e no controle de pessoas, auxiliando a vigilância e funcionários. 
Palavras-chave: controle, acesso e Datacenter. 

 

ABSTRACT 
 

The primary goal of a Datacenter is to ensure the availability of equipment that 
runs systems critical to an organization's business. The concern with the 
identification of the people that access to a restricted environment, makes 
necessary the use of tools that register the entrance, the exit, the realized 
activities. The system contributes to the identification and control of people, 
assisting surveillance and employees. 
Keywords: control, access and Datacenter. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A utilização de ferramentas criadas para atender outros tipos de demanda 

obriga ao usuário adaptar sua verdadeira rotina de acordo que o sistema 

apresenta de recurso pode oferecer. 

Assim informações essenciais para otimizar o controle não são 

devidamente registradas ocasionando falta de relatórios para análise, 

submetendo ao usuário a uma leitura trabalhosa, passível de erros dos relatórios 

preparados para outras finalidades. 

Por estes motivos houve a necessidade da realização dessa ferramenta. 

 

 



OBJETIVOS 

 

O objetivo desse trabalho foi atender a necessidade de registros e controle 

em um ambiente restrito com uma rotina estabelecida, atendendo a necessidade 

do usuário, adaptando o sistema ao usuário. 

Acompanhando a rotina diária dos funcionários e os visitantes ajudou a 

compreender como o software precisava ser elaborado. 

Esse foi um dos pontos mais interessante a qual podemos identificar e 

caracterizar o funcionamento para adequar a necessidade ao projeto. 

 

METODOLOGIA 

 

Acompanhando a rotina de funcionários e de cada atendimento realizado 

no ambiente foi possível identificar os requisitos necessários para compor o 

protótipo.  

Utilizando de uma metodologia ágil, Scrum – é um conjunto de valores, 

princípios e práticas que fornecem a base para que adicionasse rotinas ou 

praticas particulares no desenvolvimento do software, praticas relevante para a 

realidade. 

 

O Scrum tem origem no mundo o desenvolvimento de software. Agora, 

está tomando uma grande quantidade de outros lugares ontem o 

trabalho é feito. Diversos negócios estão usando esse método para tudo, 

desde a construção de foguetes espaciais, passando pelo 

gerenciamento da folha de pagamento, até a expansão de recursos 

humanos; e está aparecendo em todos os setores, desde o financeiro 

até o de investimentos, do entretenimento ao jornalismo. Fico 

maravilhado de saber que um processo que criei em 1993 para ajudar o 

desenvolvimento de um software tenha provado ser universalmente 

aplicável. O Scrum acelera o esforço humano – não importa que esforço 

seja esse. (SUTHERLAND, 2014, p. 162) 

 

Desenvolvemos o software em uma linguagem web, facilitando o acesso 

sem a necessidade de realizar alguma instalação onde pode ser executado em 

qualquer navegador disponível no hardware do usuário. 



 

Desenvolvimento web é matéria fundamental dentro dos cursos de 

informática, devido à popularização do acesso à internet e à 

consequente demanda por aplicações do tipo web. (SCHEIDT, 2015, 

P.7) 

 

O Software é composto por templates anteriormente editado favorecendo a 

composição inicial do desenvolvimento. 

 

O PHP lhe permite manipular o conteúdo das páginas web no servidor, 

imediatamente antes de a pagina ser enviada ao navegador cliente. 

Funciona da seguinte maneira: um script PHP é executado no servidor, e 

pode alterar ou gerar um código HTML a vontade. Uma página HTML 

então é entregue ao navegador, que não sabe e nem liga se há PHP 

envolvido na produção ou ajuste do HTML, no lado do servidor. 

(BEIGHLEY; MORRISON, 2010, P.40) 

 

O banco de dados foi adotado Mysql, por se demonstrar em sala de aula 

confiável em todos os computadores que foi instalado e por apresentar a 

ferramenta de fácil utilização e fácil alteração. 

 

Já o MySQL é o banco de dados no qual guardamos informações em 

estruturas no estilo de tabelas, sendo que cada linha da tabela é um 

novo registro. É em bancos como o MySQL que os sites de notícias, 

rede sociais etc., guardam suas informações para que depois sejam 

recuperadas e exibidas nas páginas. 

A dupla PHP e MySQL se conhecem há muitos anos e trabalham bem 

em equipe. (BENTO, 2013, P.3) 

 

A construção do projeto atravessou por variações de plataformas onde 

demostrou uma maior produtividade no ambiente para Windows. A releitura feita 

para outro sistema operacional subtraiu um fator prazo muito extenso 

ocasionando demora em sua implantação. 

 



RESULTADOS  

 

O software desenvolvido apresenta funcionalidade em seus relatórios, 

mantendo sempre acessível e de fácil manuseio, apresentando o relatório 

atendendo as escolhas disponíveis como em CSV, Excel, PDF ou print screen 

(captura de tela). 

A usabilidade de fácil interação permite uma experiência pratica sem a 

necessidade de treinamentos específicos para a sua utilização. 

Os usuários do software desenvolvido conseguiram cadastrar usuários 

novos e realizar agendamentos sem menor problemas. 

Os relatórios permitem uma análise clara de pessoas que realizaram a 

entrada e saída em um ambiente restrito. 

 

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente atende os requisitos necessários para o funcionamento e a 

usualidade solicitadas na análise da rotina. 

Sem a necessidade de adaptar a rotina a ferramenta, como era realizado 

anteriormente, muitos detalhes passavam despercebidos por não ser registrados. 

E decisões importantes imediatas eram definidas tardiamente. 

Após o uso do software foi possível identificar algumas melhorias já 

implantadas e outras em testes de adaptação e inclusive mudança da rotina para 

otimizar as demandas. 

O software apresenta aberto para qualquer alteração de melhoria que 

ainda pode ocorrer com uso em sua rotina para atender melhor às necessidades 

e se manter atualizado se caso for preciso. 

Enfim, ao realizar em campo esta pesquisa compreendemos que uma 

empresa sem essa ferramenta de auxílio para controlar, monitorar por simples 

que o software demonstre, não se chega a resultados satisfatórios como uma 

empresa com ferramenta de auxílio. Afinal, cada dia que se passa, mais e mais 

nos vemos necessidade destes recursos. 
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