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Objetivos

1)Arquitetura do novo Cacic;

2)Apresentar as funcionalidades do Cacic 3.1:

1)Quantas estações de trabalho existem no parque?

2)Quais softwares estão instalados nas máquinas?

3)Quais as configurações das máquinas?

4)Novidades.

3)Apresentar análise comparativa com outras 
soluções de inventário.



  

Necessidades de mudança na arquitetura

● As necessidades de mudança já são objeto de 
discussão há muito tempo...



  

Gerente: Symfony2



  

Symfony2: fluxo



  

Symfony2: vantagens

● Facilidade de manutenção;
● Integrado às novas tecnologias PHP:

– namespaces;

– Cache;

– Classes.

● Alto índice de adoção na comunidade PHP.



  

Agente: Qt



  

Qt: vantagens

● Plataforma adotada por basicamente toda a 
indústria de software;

● Permite programação em alto nível para C++;
● Licença permissiva;
● Livre de royalties.



  

Pergunta: quantas estações de trabalho existem 
no parque?



  

Inventário do Parque



  

Navegação por subrede



  

Faturamento (filtros)



  

Faturamento (relatório)



  

Pergunta: quais softwares estão instalados 
nessas máquinas?



  

Problema: nome do software



  

Solução: agrupamento pelo nome



  

Relatório de softwares adquiridos



  

Detalhamento de máquinas por software



  

Pergunta: quais as configurações das máquinas?



  

Propriedades WMI



  

Relatório da propriedade



  

Página do Computador



  

Cadastro de Patrimônio



  

Pop-up de Patrimônio



  

Novidades



  

Integração com o software Cocar



  

Autodescoberta de impressoras



  

Outras novidades

● Autodescoberta de comptadores, ativos de 
rede e impressoras;

● Deploy de software (em desenvolvimento);
● Controle de remoção de software (em 

desenvolvimento);
● Coleta definida pelo Gerente (em 

desenvolvimento).



  

Super Gerente



  

Relatórios dos órgãos



  

Gráficos



  

Futuro



  

Backlog 2015

● Melhorias nos relatórios de software;
● Coleta personalizada;
● Autodescoberta de computadores;
● Envio de comandos/pacotes para a estação de 

trabalho (CacicDeploy);
● Envio de mensagens/avisos para a estação de 

trabalho (CacicMessage);
● Cacic na nuvem.
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