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1   Objetivos
O  principal  objetivo  deste  trabalho  é  desenvolver  uma  aplicação  móvel  para  a
monitorização do fluxo de trabalho associado a um serviço de um cliente de redes de
telecomunicações, nomeadamente para os serviços designados por Field Services, em
que o prestador se desloca a casa dos clientes. Este projeto foi sugerido a partir da
empresa Wondercom, em parceria com a Vodafone, e que vai ser utilizada no dia-a-
dia pela empresa referida. 

A aplicação endereça a digitalização e automatização de processos, devendo o fluxo
de execução do serviço a monitorizar ser definido no contexto do projeto, bem como
os pontos de monitorização, antes da implementação.

A aplicação deve ser desenvolvida em Android, tendo por base o software da empresa
Wondercom, o K1, e vai ser utilizada pelos Field Services em clientes empresariais,
onde estes podem efetuar testes à rede do cliente e se necessário efetuar alterações
no serviço. Esta aplicação vai permitir também ao operador Field Service proceder a
troca de equipamentos e outras funções que a empresa Wondercom ainda está a
considerar  com  a  Vodafone.  Outras  eventuais  funcionalidades  podem  ser  ainda
incorporadas no decurso do projeto.

O estudante que desenvolver este  projeto poderá desenvolver  compentências  em
áreas relacionadas com programação, sistemas operativos móveis e bases de dados. 

2   Tarefas a realizar
T1  - Estudo  e  contextualização  do  problema  e  preparação  do  ambiente  de
desenvolvimento;

T2 - Estudo do problema e estado da arte;

T3 - Engenharia de Requisitos, definição dos cenários de uso e conceptualização do
sistema a desenvolver;

T4 - Desenvolvimento da aplicação:

T5 - Teste e aprimoramento do sistema implementado;

T6 - Escrita do relatório do projeto



3   Cronograma
T1- 0.5 meses

T1- 0.5 meses

T2- 0.5 meses

T3- 1 mês

T4- 0.5 meses

T5- 0.5 meses

4   Elementos de avaliação a entregar
Para  além do  relatório,  o(a)  aluno(a)  deverá  entregar  todo  o  código  fonte  bem
documentado, bem como pacotes e scripts de instalação do software desenvolvido.

5   Resultados esperados
• Um protótipo para teste e validação da solução proposta;

• Um relatório de projeto.
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