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APRESENTAÇÃO DO SISTEMA
O novo Sistema de Reservas1 agiliza o fluxo de agendamentos, uma vez que permite
aos usuários realizarem suas reservas diretamente, sem a necessidade de tratamento pelo
setor de operações multimídia. Assim, o usuário sabe em tempo real qual sala está
disponível para reserva e pode agendar seus eventos com mais rapidez. A seguir são
apresentadas as telas principais do sistema.

1.1

Login
O login é feito no Sistema de Reservas utilizando usuário e senha do Active Directory,

ou seja, o mesmo login e senha utilizados para acessar os computadores na rede da UFSB.
Na tela de login (Figura 1) encontram-se os campos de usuário e senha, além dos botões
Agenda, Ajuda e Login, no canto superior esquerdo (Figura 2).

Figura 1 - Tela de login

Figura 2 - Botões da tela de login

1

https://reservas.ufsb.edu.br/Web/
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Ao clicar em Agenda (Figura 3) é possível visualizar as reservas da semana sem a
necessidade de realizar o login. Esta funcionalidade facilita a verificação de reservas já
realizadas. Entretanto, para que seja feita uma nova reserva, é necessário fazer o login no
sistema.

Figura 3 - Tela "Agenda"

1.2

Painel de Controle
A tela principal do Sistema de Reservas é o Painel de Controle (Figura 4). Nele é

possível visualizar anúncios (mensagens do sistema), as reservas futuras do usuário e os
recursos disponíveis para reserva.

Figura 4 - Painel de Controle

Na seção de Reservas Futuras (Figura 5) o usuário pode visualizar um resumo das
informações relacionadas às reservas de “Hoje”, “Amanhã”, “Ainda esta semana” e “Próxima
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semana”. Ao clicar em uma das reservas listadas, o sistema exibe a tela para edição da
reserva.

Figura 5 - Reservas futuras

A seção “Recurso disponível” (Figura 6) permite ao usuário visualizar rapidamente quais
as salas e horários disponíveis para reserva. Cada recurso (salas físicas e virtuais) possui
um botão “reserva” que, ao ser clicado, leva o usuário para a tela de criação de uma reserva.

Figura 6 - Recurso disponível

1.3

Minha Conta
O Sistema de Reservas permite ao usuário alterar as configurações de sua conta. Para

isso, o usuário deve acessar o Painel de Controle e clicar em Minha Conta, no menu superior,
como mostra a Figura 7.

Figura 7 - Menu Superior

Ao clicar em Minha Conta, o sistema exibirá um menu com as opções Perfil, Alterar
Senha e Preferências de Notificação

1.3.1 Perfil
Quando selecionada a opção Perfil, o sistema exibe uma tela (Figura 8) com as
informações do usuário, permitindo alterar os seguintes dados:
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Página Inicial Padrão – tela exibida quando o usuário faz o login no sistema.
As opções são Painel de Controle, Agenda, Meu Calendário ou Calendário de
Recursos.



Organização – Pró-reitoria/setor



Posição – Cargo/função



Fuso horário



Telefone

Figura 8 - Editar Perfil

1.3.2 Alterar Senha
O sistema não permite que o usuário altere sua senha, uma vez que esta é controlada
pelo Active Directory. Então, para atualizar a senha você deve realizar uma solicitação pelo
HelpDesk por meio do endereço https://helpdesk.ufsb.edu.br/alterarsenha/. Atenção! Esta
alteração faz com que a senha usada para acesso ao computador seja modificada também.

1.3.3 Preferências de Notificação
Permite ao usuário escolher entre ser notificado por e-mail ou não ser notificado nas
situações mostradas na Figura 9.
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Figura 9 - Opções de notificação

1.4

Agenda
Ao clicar em Agenda (Figura 10), no menu superior, o usuário verá um submenu

contendo os links para as páginas de Reservas, Meu Calendário, Calendário de Recursos,
Procure uma Agenda e Pesquisar Reservas.

Figura 10 - Menu Agenda

1.4.1 Reservas
No Sistema de Reservas a faixa de horários disponíveis para as reservas em
determinado local, incluindo a lista de recursos disponíveis é chamada de Agenda. Assim, o
usuário pode escolher a agenda de acordo com a sua necessidade. Por exemplo: Na agenda
Reitoria o usuário pode reservar as salas físicas e virtuais da reitoria das 8h até as 23h30min.
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A tela Reservas exibe um calendário semanal contendo todos os recursos disponíveis
para reserva em uma determinada Agenda. Logo no início da página é possível escolher a
agenda que se quer visualizar, como exibido na Figura 11.

Figura 11 - Seleção de agenda

No canto superior esquerdo é possível selecionar a semana que será exibida para a
escolha de datas e horários de reservas, como exibido na Figura 12.

Figura 12 - Escolher semana

Escolhida a semana, o sistema exibe uma lista de recursos e horários para a realização
das reservas, como exibido na Figura 13.

Figura 13 - Lista diária de recursos e horários disponíveis
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A visualização da lista de recursos pode ser alterada utilizando os botões localizados no
canto superior esquerdo da página, conforme mostra a Figura 14.

Figura 14 - Botões para alterar visualização

A Tabela 1 enumera as funções de cada botão.
Tabela 1 - Lista de botões

Botão

Função
Torna padrão a visualização atual. Após
escolher a visualização que mais agrada, você
pode torna-la padrão acionando este botão
Exibe a visualização padrão do sistema, ou seja,
recursos como linhas e horários como colunas.
Os dias das semanas são exibidos na vertical
Exibe a visualização de altura, fazendo com que
os horários sejam linhas e os recursos sejam
colunas
Exibe a visualização de largura, fazendo com
que os recursos sejam linhas e os horários
sejam colunas. Os dias da semana são exibidos
na horizontal
Exibe a visualização condensada, fazendo com
que os recursos sejam linhas e os dias da
semana sejam colunas

O Sistema de Reservas permite filtrar os recursos, utilizando o quadro localizado no
lado esquerdo da página, como exibido na Figura 15.

Figura 15 - Filtro de Recursos
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1.4.2 Meu Calendário
A página Meu Calendário permite ao usuário visualizar todas as suas reservas do mês,
de maneira condensada, como exemplificado na Figura 16. Logo na parte superior da página
é possível alterar o calendário de acordo com a agenda ou recurso desejado, como é exibido
na Figura 17.

Figura 16 - Meu Calendário

Figura 17 - Alterar Calendário

O sistema permite ao usuário escolher entre as visualizações de Mês, Semana ou Dia.
Basta clicar em um dos três botões localizados do lado superior esquerdo da tela, como
exibido na Figura 18.

Figura 18 - Alterar vizualização do Meu Calendário
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As setas localizadas no canto superior direito permitem que o usuário navegue entre os
meses, semanas ou dias, de acordo com a visualização escolhida (Figura 19).

Figura 19 - Setas de navegação

1.4.3 Calendário de Recursos
A página Calendário de Recursos é semelhante à Meu Calendário. Contudo, na primeira
é possível visualizar as reservas de todos os usuários, enquanto na última é possível
visualizar apenas as reservas do usuário logado. A Figura 20 exibe um exemplo de
calendário de recursos.

Figura 20 - Calendário de recursos

1.4.4 Procure uma agenda
A página Procure uma agenda permite ao usuário encontrar recursos disponíveis em
um dia e horário desejados. A Figura 21 exibe a tela de pesquisa de agendas.
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Figura 21 - Pesquisa de agendas

1.4.5 Pesquisar reservas
O sistema permite ao usuário pesquisar por recursos que estão reservados em um
período desejado. A tela de pesquisa de recurso é exibida na Figura 22.

Figura 22 - Pesquisar uma reserva

1.5

Gerenciamento do Sistema
Os botões de Gerenciamento do Sistema e Relatórios são exibidos apenas para os

Administradores do Sistema. Ao clicar em Gerenciamento do Sistema, será exibido um
submenu, como mostra a Figura 23.
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Figura 23 - Menu Gerenciamento do Sistema

1.5.1 Reservas
A página Reservas exibe uma lista de reservas que podem ser filtradas pelo período,
usuário, agenda, tipo de recurso, além de atributos das reservas, como exibido na Figura
24.

Figura 24 - Reservas
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1.5.2 Horários Indisponíveis
Na página Horários Indisponíveis é possível determinar períodos em que um ou mais
recursos de uma agenda ficarão indisponíveis para reserva desde que indique uma razão
para a indisponibilidade, como exibido na Figura 25.

Figura 25 - Horários Indisponíveis

1.5.3 Cotas
O sistema permite que o administrador restrinja as reservas por intervalo de tempo ou
por reserva, como ilustra a Figura 26.

Figura 26 – Cotas

Para as cotas existem duas possibilidades:
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Incluindo reservas concluídas - restringe um número máximo de horas por
intervalo de tempo (dia, semana, mês, ano).
Não contando reservas concluídas: restringe um número máximo de horas por
reserva. Ex.: cada reserva terá duração máxima de 4 horas.

1.5.4 Agendas
A página Agendas permite ao administrador criar faixas de horários disponíveis para
reserva dos recursos, como exibido na Figura 27. É possível determinar os recursos a que
a regra se aplica, a faixa de horários reserváveis e a faixa de horários bloqueados.

Figura 27 - Agendas
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1.5.5 Recursos
Recursos são todos os espaços físicos e virtuais reserváveis. A página Recursos
permite criar, alterar ou excluir recursos do sistema, como exibido na Figura 28. É possível
atribuir aos recursos uma foto, uma cor, além da possibilidade de definir duração máxima e
mínima de reserva por recurso, sua capacidade, o tempo mínimo de antecedência com que
as reservas devem ser realizadas, a necessidade de aprovação da reserva e os grupos de
usuários que podem solicitar a utilização do recurso.

Figura 28 – Recursos

1.5.6 Acessórios
O Sistema permite cadastrar acessórios como caixa de som, microfone, notebook que
podem ser solicitados no momento da reserva de uma sala. Na página Acessórios (Figura
29) é possível realizar este cadastro, informando a quantidade disponível do item e
determinando em quais recursos o usuário poderá solicitar o empréstimo do equipamento.
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Figura 29 - Acessórios

1.5.7 Usuários
A página Usuários permite ao administrador criar, editar e excluir usuários, como exibido
na Figura 30. É possível também definir quais recursos o usuário tem permissão para
reservar, a qual grupo de usuários este pertence, além de listar todas as reservas do usuário
em um determinado período, como exibido na Figura 31.

Figura 30 - Usuários
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Figura 31 - Ações relacionadas aos usuários

1.5.8 Grupos
O Sistema de Reservas permite que o administrador gerencie grupos de usuários, de
forma a facilitar o gerenciamento do sistema, dos recursos, dos usuários e das agendas,
como ilustra a Figura 32.

Figura 32 – Grupos
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1.5.9 Anúncios
Caso seja necessário, o administrador pode escrever mensagens que aparecerão aos
usuários quando estes acessarem o sistema. É possível escolher o período pelo qual a
mensagem estará disponível, a prioridade, os grupos de usuários que visualizarão a
mensagem ou usuários com acesso a recursos escolhidos. Estas opções podem ser
visualizadas na Figura 33.

Figura 33 – Anúncios
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TAREFAS DO SISTEMA
2.1

Acessar a página de criação de reservas
Para exemplificar a criação de uma reserva vamos imaginar a seguinte situação:

precisamos realizar uma reunião da Diretoria de Multimídia e Conteúdos Digitais com uma
equipe de fora da UFSB. Nesse caso, necessitamos uma sala física para acomodar a equipe
local e uma sala virtual para realizar a comunicação com a equipe de fora. Desejamos utilizar
a sala física 01 e a sala virtual 04. Vamos demonstrar agora várias maneiras de acessar a
página de criação de reservas.

2.1.1 Pelo Painel de Controle
1. Clicar em Painel de Controle, no canto superior esquerdo da tela (Figura 34).

Figura 34 - Clicar em Painel de Controle

2. Procurar o recurso desejado em Recurso Disponível (Figura 35).

Figura 35 - Encontrar recursos disponíveis

3. Verificar se o recurso está disponível na data e horário desejado (Figura 36).

Figura 36 - Verificação de disponibilidade
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4. Clicar no nome do recurso desejado ou clicar no botão “reserva” (Figura 37).

Figura 37 - Opções para criar reserva

5. O sistema irá abrir a tela “Criar uma nova reserva” (Figura 38).

Figura 38 - Criar uma nova reserva

2.1.2 Pela página Reservas
1. O usuário deve clicar no menu Agenda (1) e selecionar a opção Reservas (2)
como exibido na Figura 39.
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Figura 39 - Abrir reservas

2. O sistema exibirá um calendário com os recursos da Agenda padrão (Figura 40).

Figura 40 - Página de Reservas

3. O usuário deve encontrar o dia desejado no calendário localizado na parte
superior da tela e clicar no campo correspondente (Figura 41).

Figura 41 - Calendário da página Reservas

4. O sistema exibirá o calendário com a semana correspondente ao dia escolhido.
Na Figura 42, o usuário escolheu o dia 09/08/2018. Portanto, o sistema irá exibir
a semana do dia 05/08 ao dia 10/08. Esta visualização facilita o trabalho do
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usuário, pois este não precisa mudar a página repetidas vezes para reservas na
mesma semana. O usuário deve rolar a página até o dia desejado (1), identificar
o recurso desejado (2) e clicar no horário desejado (3).

Figura 42 - Escolher recurso e horário

2.1.3 Pela página Meu Calendário
1. O usuário deve clicar no menu Agenda (1) e selecionar a opção Meu Calendário
(2) como exibido na Figura 43.

Figura 43 - Acessar o Meu Calendário

2. Clicar na área referente ao dia desejado. Uma caixa com três opções será
exibida. O usuário deve clicar em Criar Reservas (Figura 44).
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Figura 44 - Criando reserva a partir do Meu Calendário

2.1.4 Pela página Calendário de Recursos
1. O usuário deve clicar no menu Agenda (1) e selecionar a opção Calendário de
Recursos (2) como exibido na Figura 45.

Figura 45 - Acessar o Calendário de recursos

2. Clicar na área referente ao dia desejado. Uma caixa com três opções será
exibida. O usuário deve clicar em Criar Reservas (Figura 46).
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Figura 46 - Criando reserva a partir do Calendário de Recursos

2.1.5 Pela página Procure uma Agenda
1. O usuário deve clicar no menu Agenda (1) e selecionar a opção Procure uma
Agenda (2) como exibido na Figura 47.

Figura 47 - Acessando a página Procure uma agenda

2. O sistema exibirá uma página semelhante à exibida na Figura 48. O usuário pode
escolher se busca um horário para qualquer recurso (1) ou um ou mais recursos
específicos (2). Além disso, é possível escolher a duração da reserva (3), o dia
(4), a capacidade mínima o recurso desejado (5) e o tipo de recurso (6). Após
preencher os campos com os dados desejados, o usuário deve clicar no botão
Procure uma Agenda (7).
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Figura 48 - Escolhendo uma agenda

3. O sistema irá buscar faixas de horários disponíveis para reserva nos recursos
solicitados e exibirá uma página semelhante à exibida na Figura 49. Basta que o
usuário escolha e clique na opção desejada. No exemplo abaixo, o usuário
escolheu a sala física 01 no horário das 13h às 15h30min.

Figura 49 - Escolhendo o horário da reserva

2.2

Criar reserva
1. Para criar uma reserva é necessário acessar a página de criação de reservas por
meio de uma das formas mostradas no item 2.1. O sistema irá exibir a página
exibida na Figura 50.
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Figura 50 - Criar reserva

2. No lado esquerdo é possível escolher os recursos que desejamos reservar. Como
queremos escolher a sala física 01 e a sala virtual 04, devemos clicar em Recursos>Alterar e em seguida marcar os recursos desejados, como exibido na Figura 51.

Figura 51 - Alterar recursos

3. É possível escolher data e hora de início e final da reserva, como exibido na Figura
52.
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Figura 52 - Escolher data e hora

4. O sistema permite criar reservas que se repetem ao longo de dias, meses ou anos,
como é possível visualizar na Figura 53. Ao clicar em Repetir, o usuário pode
escolher a frequência da repetição (diário, semanal, mensal ou anual). É possível
escolher a periodicidade da reserva e a data limite para a repetição. No exemplo
abaixo a reserva será repetida semanalmente, em um intervalo de 2 em 2
semanas, nas segundas-feiras até o dia 13/11/2018.

Figura 53 - Exemplo de repetição de reserva

5. Para criar uma reserva é necessário adicionar um título e uma descrição para a
reserva, como exibido na Figura 54.

Figura 54 - Título e descrição da reserva
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6. Em uma reserva os usuários podem desempenhar dois papéis: Autor da reserva e
Participante. Assim, é possível adicionar à reserva nomes de usuários que irão
participar da aula, reunião ou outro evento para o qual o recurso está sendo
reservado. Para adicionar participantes, basta (1) escrever o nome do usuário que
deseja adicionar, (2) esperar carregar a lista de usuários e (3) clicar no nome do
usuário desejado, como exibido na Figura 55.

Figura 55 - Adicionando participantes

7. Também é possível convidar usuários a se tornarem participantes. Estes
convidados podem aceitar ou não o convite. Quando o usuário aceita,
automaticamente ele se torna um participante, podendo assim ver detalhes da
reserva. Para adicionar um convidado, os passos são os mesmos da adição de
participantes: (1) escrever o nome do usuário que deseja adicionar, (2) esperar
carregar a lista de usuários e (3) clicar no nome do usuário desejado, como exibido
na Figura 56.
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Figura 56 - Adicionando Convidados

8. Caso o usuário necessite que a reunião ou aula seja gravada em vídeo, basta
ativar a opção Gravação, localizada na parte de baixo da tela, logo abaixo dos
campos de Título e Descrição da reserva, como exibido na Figura 57.

Figura 57 - Campo Gravação

9. O usuário deve indicar o Motivo da reserva, no campo apropriado. As opções são
Aula, Reunião e Outro. Este campo serve para o sistema identificar o tipo de evento
para o qual o recurso está sendo utilizado, facilitando a geração de relatórios e
permitindo que a equipe consiga ofertar aos usuários maior eficiência na
operacionalização dos ambientes multimídia. O campo de seleção de Motivo da
reserva encontra-se na parte de baixo da tela, ao lado do campo Gravação (Figura
58).
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Figura 58 - Motivo da reserva

10. Caso seja de interesse do usuário, o sistema envia um e-mail para lembrar a hora
de início e/ou encerramento da reserva. Basta que o usuário habilite a opção
desejada em Enviar lembrete e entre com o número de minutos, horas ou dias de
antecedência com a qual deseja ser lembrado, localizada na parte de baixo da tela,
logo abaixo dos Atributos adicionais, como exibido na Figura 59.

Figura 59 - Enviar lembrete

11. O sistema permite que o usuário anexe vários arquivos de até 2 MB cada, que
podem ser baixados pelos participantes da reserva. Para anexar um arquivo, o
usuário precisa clicar em Escolher arquivo (1). O sistema irá exibir uma janela para
a seleção do arquivo (2). O usuário deve navegar pelas pastas para encontrar o
arquivo desejado e clicar em Abrir (3). Caso queira anexar mais de um arquivo,
basta clicar em Adicionar e depois seguir os passos 1, 2 e 3 novamente. Um
exemplo de anexo é exibido na Figura 60.
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Figura 60 - Anexar arquivos

12. Após inserir toas as informações desejadas, o usuário deve clicar no botão Criar
para confirmar ou no botão Cancelar para anular a reserva. Os botões se
encontram na parte superior e inferior da tela, como exibido na Figura 61.
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Figura 61 - Botões Criar e Cancelar

2.3

Editar Reserva

2.3.1 Pelo Painel de Controle
1. Abrir o painel de controle. Ir até a seção Reservas Futuras e clicar na reserva que
deseja editar, como exibido na Figura 62.

Figura 62 - Encontrando reservas para edição

2. O sistema irá exibir a página de Edição de Reserva, como exibido na Figura 63.
O usuário deve fazer as alterações que desejar e clicar no Botão Atualizar,
localizado nos cantos direitos da página.
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Figura 63 - Editar reserva

2.3.2 Pela página Reservas
1. Abrir a página Reservas (Figura 64). Clicar na data da reserva. O sistema irá abrir
a semana referente ao dia solicitado.

Figura 64 - Encontrar reserva a partir da página Reservas

2. Rolar a página até o dia desejado e clicar no título da reserva, como exibido na
Figura 65.
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Figura 65 - Selecionar reserva

3. O sistema irá exibir a página de Edição de Reserva, como exibido na Figura 66.
O usuário deve fazer as alterações que desejar e clicar no Botão Atualizar,
localizado nos cantos direitos da página.

Figura 66 - Editar reserva

2.3.3 Pela página Meu Calendário
1. Abrir a página Meu Calendário (Figura 67). Encontrar no calendário a data da
reserva. Clicar no título da reserva.
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Figura 67 - Encontrar reserva no Meu Calendário

2. O sistema irá exibir a página de Edição de Reserva, como exibido na Figura 68.
O usuário deve fazer as alterações que desejar e clicar no Botão Atualizar,
localizado nos cantos direitos da página.

Figura 68 - Editar reserva
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2.3.4 Pela página Calendário de Recursos
1. Abrir a página Calendário de Recursos (Figura 69). Encontrar no calendário a
data da reserva. Clicar no título da reserva.

Figura 69 - Encontrar reserva no Calendário de Recursos

2. O sistema irá exibir a página de Edição de Reserva, como exibido na Figura 70.
O usuário deve fazer as alterações que desejar e clicar no Botão Atualizar,
localizado nos cantos direitos da página.
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Figura 70 - Editar reserva

2.4

Excluir Reserva

2.4.1 Pelo Painel de Controle
1. Abrir o painel de controle. Ir até a seção Reservas Futuras e clicar na reserva que
deseja excluir, como exibido na Figura 71.

Figura 71 - Encontrando reservas para edição

2. O sistema irá exibir a página de Edição de Reserva, como exibido na Figura 72.
O usuário deve clicar no Botão Mais e, em seguida, clicar em Excluir.

Figura 72 - Editar reserva
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2.4.2 Pela página Reservas
1. Abrir a página Reservas (Figura 73). Clicar na data da reserva. O sistema irá abrir
a semana referente ao dia solicitado.

Figura 73 - Encontrar reserva a partir da página Reservas

2. Rolar a página até o dia desejado e clicar no título da reserva, como exibido na
Figura 74.

Figura 74 - Selecionar reserva

3. O sistema irá exibir a página de Edição de Reserva, como exibido na Figura 75.
O usuário deve clicar no Botão Mais e, em seguida, clicar em Excluir.
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Figura 75 - Excluir reserva

2.4.3 Pela página Meu Calendário
3. Abrir a página Meu Calendário (Figura 76). Encontrar no calendário a data da
reserva. Clicar no título da reserva.

Figura 76 - Encontrar reserva no Meu Calendário

4. O sistema irá exibir a página de Edição de Reserva, como exibido na Figura 77.
O usuário deve clicar no Botão Mais e, em seguida, clicar em Excluir.

Figura 77 - Excluir reserva
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2.4.4 Pela página Calendário de Recursos
3. Abrir a página Calendário de Recursos (Figura 78). Encontrar no calendário a
data da reserva. Clicar no título da reserva.

Figura 78 - Encontrar reserva no Calendário de Recursos

4. O sistema irá exibir a página de Edição de Reserva, como exibido na Figura 79.
O usuário deve clicar no Botão Mais e, em seguida, clicar em Excluir.
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Figura 79 - Excluir reserva

