Ferramenta para Recebimento com
Código de Barras



Sistema: SIPAC
Módulo: Sistemas de Protocolo

Registrar o envio ou recebimento de processos através do seu código de barras.

Requisitos
É necessário possuir o Java instalado.
Usuários: Todo usuário que possuir o perfil Cadastrar Protocolo, Receber Protocolo

Java
Java pode ser baixado no site:
http://www.oracle.com/technetwork/pt/java/javase/downloads/index.html
Acesse Java Archive na secção Additional Resources.

Pressione o DOWNLOAD.
Na nova janela aparecerá as versões do Java.

Clicar na opção “Java SE 6”.
Na nova janela aparecerá as versões do Java 6.

Clicar na opção “Java SE Runtime Environment 6u45”.

Clicar na opção de acordo com o sistema operacional que está sendo utilizado.

Instalação
O usuário com perfil adequado poderá efetuar o download da ferramenta para recebimento
de documentos e protocolos através da leitura em código de barras. Para adquirir a
ferramenta, acesse SIPAC → Módulos → Protocolo → Processos → Movimentação →
Ferramenta para Recebimento com Código de Barras.
Será exibida a tela:

A ferramenta consiste em um arquivo JAR e um arquivo de configuração. Baixe a
ferramenta em seu computador, caso queira desistir, clique em Cancelar.

Configuração

Terminado o download. É necessário verificar o arquivo de configuração config.properties
está correto.
Nota: Este arquivo de configuração deve ser localizado na mesma parte do arquivo JAR
O arquivo config.properties tem um parâmetro chamado urlHost que corresponde ao URL
da instituição.
Nota: Se este arquivo não existe, executar a ferramenta e será criado automaticamente. A
localização deve ser a mesma que o JAR. Despões se pede modificar e executar de novo
a ferramenta.
Alterar o parâmetro urlHost com endereço do instituição desejada, exemplo:


http://www.sipac.ufrn.br/sipac/

Nota: O URL deve finalizar com o símbolo “/”

Execução
Iniciada a ferramenta, será exibida a seguinte tela inicial:

O usuário deverá efetuar login no aplicativo, o mesmo utilizado para entrar no SIPAC.
Assim o usuário será encaminhado para a tela:

Para que o aplicativo seja de utilidade, o usuário deve ter instalado em sua máquina o
aparelho de leitura de código de barras. Desse modo posicione o aparelho no código e
este preencherá o campo disposto, conforme tela acima. Os itens recebidos recentemente
serão listados em Processos/Documentos recebidos, de acordo
com Número, Assunto e Origem.
Caso necessite enviar documentos ou protocolos, o usuário deverá abrir a aba Envio de
Documentos/Processos. Será exibida a tela abaixo.

Posicione o aparelho no código de barras e este preencherá o campo disposto, conforme
tela acima. O usuário deverá selecionar também a unidade que receberá o
documento/processo emUnidade Destino. Os itens enviados recentemente serão listados
em Processos/Documentos enviados, de acordo com Número, Assunto e Origem.

