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1.OBJETIVO
Este documento ter por objetivo auxiliar o usuário no entendimento e utilização do Nexus.

2. VISÃO GERAL
O Nexus é uma plataforma de integração de dados, onde é possível ligar a base de dados do cliente (dados
de softwares como ERPs, CRMs, planilhas) com os dados no Qualyteam. A integração é unilateral, ou seja,
o Nexus não insere nenhuma informação no ERP ou na planilha do cliente, apenas consulta e grava as
informações no sistema Qualyteam.
O módulo de integração Nexus é composto por dois aplicativos que estão descritos abaixo:
•

Nexus Cliente: Com este aplicativo cross-platform o usuário terá a possibilidade de criar consultas
que visam sincronizar informações do banco de dados do ERP do cliente com o banco de dados da
Qualyteam. O “Nexus Client” executa como serviço dentro do servidor da empresa ou da máquina
do usuário

•

Nexus Service: Esta aplicação é responsável pela execução automática das integrações que foram
gravadas pelo usuário no “Nexus Client” (seção 6). O “Nexus Service” executa como serviço dentro
do servidor da empresa ou da máquina do usuário. A utilização do “Service” não é obrigatória,
porém se não utilizado, o “Client” deverá ser executado manualmente pelo usuário.

O aplicativo suporta integração com MySQL, Oracle1, PostgreSQL, SQLserver, Firebird2 e ODBC.
Salientamos que esse manual contém muitas informações técnicas e será melhor interpretado pela
equipe de TI da sua empresa.

1

SID: Caso seja uma conexão com banco de dados Oracle é necessário informar o SID.
DataSource Name: Caso seja uma conexão com o banco de dados Firebird é necessário informar o DSN (Data Source
Name).
2
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3. CONFIGURAÇÕES GERAIS
Após o download do Nexus, será necessário executar o “Nexus Client” para configurar as integrações.
Dentro da pasta “teamNexus_client” você encontrará o arquivo “TeamNexus.jar”. É esse arquivo que
precisa ser inicializado para configurar as integrações.

Figura 1 - Arquivo de inicialização do Nexus Client

Ao executar o arquivo, caso o sistema não consiga abri-lo, conforme exemplifica a figura 2, será necessário
instalar o Java.

Figura 2 - Erro ao abrir o Nexus Client

Para isso acesse o link https://www.java.com/pt_BR/download/, clique em “Download gratuito do Java”
e siga os passos fornecidos durante a instalação, se o java já estiver instalado na máquina, a tela de login
será aberta.
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Assim que o aplicativo “Nexus Client” for iniciado, o software solicitará o domínio e senha do usuário.
Caso seja seu primeiro acesso, será necessário solicitar esses dados para a equipe de suporte.

Figura 3 - Login

Na primeira vez que acessar o “Nexus Client”, um arquivo denominado “conf.team” será criado
automaticamente dentro da pasta do Nexus. Copie esse arquivo para a pasta do “Nexus Service” caso for
automatizar a integração, assim a aplicação executará as integrações gravadas no “Nexus Client”
corretamente.

Figura 4 - conf.team

Se a máquina que for executar o Nexus possuir proxy, será necessário configurar o arquivo “config.xml”
disponível nas pastas “Nexus Client” e “Nexus Service”, conforme explicação:

Figura 5 - config.xml

<hasProxy>: coloque true;
<user>: insira o usuário que tem proxy liberado;
<password>: senha do usuário
<host>: endereço que o proxy está hospedado
<port>: número da porta
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Caso não haja bloqueio de Proxy o arquivo deverá ficar como a imagem abaixo:

Figura 6 - Configuração de proxy

4. CONFIGURAÇÕES DO CLIENT
Seguem abaixo as descrições, informativos e detalhamentos de todos os passos necessários para
configurar o “Nexus Client”, onde o usuário definirá alguns parâmetros para cada integração e também
realizará as consultas para extração dos dados.

Tela Inicial
A tela inicial é apresentada ao usuário assim que o aplicativo é carregado, dando-lhe a possibilidade de
visualizar as integrações executadas pelo serviço. Na tela inicial são apresentados os registros (logs) das
integrações já realizadas. Caso o usuário abra pela primeira vez o Nexus, esta tela aparecerá em branco.

Figura 7 - Tela de início/logs

O Nexus permite que a integração seja feita por meio de “planilhas”, diretamente com o “banco de
dados”, ou “Google Planilhas” (somente para integração com o FLAG). Para saber o que cada módulo
integra e de que forma, leia a seção 5.
Caso o usuário opte por integrar por planilhas, não será necessário configurar acesso ao banco de dados,
basta configurar a integração de cada módulo, conforme seção 5. Caso a integração seja feita com o ERP,
via banco de dados, será necessário configurar acesso ao banco conforme próximo tópico.
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Criando a conexão com o banco de dados
O primeiro passo para iniciar a integração do ERP com o Nexus, é criar uma nova conexão com a base de
dados. Ao selecionar “Arquivo” o usuário terá a possibilidade de criar esta conexão clicando em “Criar
Conexão”, como mostrado abaixo. Lembrando que esse passo só será necessário caso a integração feita
seja por banco de dados.

Figura 8 - Criar conexão

Após clicar em “Criar Conexão”, será apresentada a tela a seguir.

Figura 9 - Configurar conexão

A tela é dividida em duas partes. A parte esquerda contém a lista das conexões já cadastradas e a parte
direita contém o formulário de cadastro e edição das conexões.
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Para cadastrar uma conexão será necessário preencher todos os campos, conforme explicação abaixo:
• Identificação: nome que identifica a conexão.
• Servidor: Endereço no qual o banco se encontra.
• Driver: Neste ponto o usuário deve selecionar em qual tipo de SGBD (Sistema de gerenciamento
de banco de dados) a conexão será realizada. O aplicativo suporta MySQL, Oracle3, PostgreSQL,
SQLserver, Firebird4 e ODBC.
• Porta: A porta em que o serviço se encontra.
• Usuário: Usuário com permissão para conexão ao banco. Obs: Pode ser um usuário com permissão
de apenas consulta.
• Senha: Senha do usuário informado.
Após preencher todos os campos, deve-se clicar em “Testar Conexão”, assim é possível verificar se os
dados inseridos estão corretos. Caso os dados estejam corretos, mas o Nexus informa que não foi
possível realizar a conexão, entre em contato com a equipe de suporte, informando o problema e
enviando uma imagem do erro.

3

SID: Caso seja uma conexão com banco de dados Oracle é necessário informar o SID.
DataSource Name: Caso seja uma conexão com o banco de dados Firebird é necessário informar o DSN (Data Source
Name).
4
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5. INTEGRAÇÃO COM OS MÓDULOS
Após criar a conexão com a base de dados, o usuário deve selecionar qual módulo deseja fazer a
integração. Cada módulo deve ser integrado individualmente, conforme descrito nas próximas sessões.
MÓDULO

Descrição

FLAG

O Nexus não integra o cadastro de indicadores, apenas suas coletas. Para realizar a
integração, o usuário selecionará um indicador já cadastrado no Qualyteam e
integrará suas coletas. É necessário realizar este procedimento para todos indicadores
desejados. A integração do FLAG pode ser feita via planilha (.xlsx ou .xls), banco de
dados ou Google Planilha.

BUY

O Nexus integra cadastro de fornecedores e produtos. Antes de realizar a integração,
é necessário obrigatoriamente definir os critérios de avaliação e inspeção, estes
devem estar cadastrados previamente no Qualyteam. Também é possível definir
critérios de seleção, opcionalmente. A integração do BUY pode ser feita somente via
banco de dados.

PEOPLE

O Nexus integra o cadastro de colaboradores e seus cargos. Ao executar a Query para
integrar colaboradores, caso o cargo integrado não exista no Qualyteam, o Nexus
cadastra este cargo com dados mínimos. A integração do PEOPLE pode ser feita via
arquivo csv ou banco de dados.

TOOLS

O Nexus integra o cadastro de ocorrências. Serão integrados os campos padrões da
tela de cadastro de ocorrências e os campos personalizados obrigatórios caso houver.
A integração do TOOLS pode ser feita somente via banco de dados.

Campos
personalizados

O Nexus integra somente os valores dos campos personalizáveis do tipo lista de
seleção e lista de seleção múltipla. Os campos devem estar previamente cadastrados
no sistema, para que a integração seja feita. A integração dos campos personalizados
acontece somente via banco de dados.
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5.1 INTEGRAÇÃO COM FLAG
Para realizar uma integração com o FLAG o usuário deve selecionar “Integrações -> FLAG” no menu
suspenso da tela inicial, conforme abaixo:

Figura 10 - Integração indicadores

Após selecionar “Flag->Indicadores” o usuário verá a tela a seguir:

Figura 11 - Lista de indicadores

Nesta tela o usuário terá acesso à lista de todos os indicadores que foram cadastrados pelo usuário dentro
do sistema. Para integrar um indicador, basta o usuário clicar sobre o nome do qual deseja integrar.
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Após clicar sobre a linha do indicador desejado, a tela de integração será exibida, conforme imagem
abaixo.

Figura 12 - Tela de integração

Há três formas de integrar os indicadores: “Arquivo Excel”, “Banco de Dados” e “Planilha Google Drive”.

Banco de Dados
Para realizar a integração pelo banco de dados, o usuário deve selecionar a “Conexão” (criada na seção
3), e o “Banco”. Também é necessário informar a periodicidade que a integração será executada e o
horário. Atenção: Essa configuração não é responsável por executar a integração de forma automática.
Para que a integração execute automaticamente, leia a seção 6.

Figura 13 - Integração via banco de dados
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Na tela abaixo, o usuário deve criar a consulta SQL que extrairá a informação do ERP. A consulta deve
retornar obrigatoriamente as informações da “data da coleta” e do “valor da coleta”, sempre respeitado
os aliases “dataColeta” e “valorColeta”, que serão utilizados como base de informações no momento da
integração do indicador.

Figura 14 - Exemplo de query para integrar indicadores

Integração por planilha Excel
Caso o usuário opte pela opção “Arquivo Excel” será exibida a tela abaixo.

Figura 15 - Integração via excel
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No campo “Arquivo” o usuário deve informar a planilha para extrair as informações, clicando no botão
. As extensões que o Nexus suporta são “.xls” e “.xlsx”. Também é necessário informar a periodicidade
que a integração será executada e o horário.

Figura 16 - Configuração da integração via excel

Após selecionar a planilha, a lista de seleção “Planilha para integrar” será habilitada. Nesta lista é possível
selecionar qual planilha que será utilizada para extrair os dados que alimentarão o indicador. Após
selecionar a mesma, é necessário informar qual coluna que corresponde a data da coleta, o valor da coleta
e a linha de início da integração da planilha, ou seja, a partir de qual linha o Nexus iniciará a leitura dos
dados. É obrigatório que as células que correspondem as datas de coleta sejam do tipo data.
É possível selecionar os dados correspondentes as colunas tanto em formato de número ou letra.

Figura 17 - Configuração da planilha
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Integração por planilha Google Drive
Caso o usuário opte pela opção “Planilha Google Drive” será exibida a tela abaixo.

Figura 18 - Integração via Planilha Google Drive

Como a integração está sendo feita pelo “Google Drive”, será necessário confirmar o compartilhamento
da planilha conforme imagem abaixo, assim o Nexus terá acesso à leitura dos dados.

Figura 19 - Compartilhamento da planilha

No campo “Endereço” informe a planilha para extrair as informações e clique em “Ler planilha”. O Nexus
solicitará permissão para baixar a planilha, clique em “Sim” para que a planilha seja salva e os dados sejam
lidos.

Figura 20 - Confirmação para o download da planilha
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Também é necessário informar a periodicidade que a integração será executada e o horário.

Figura 21 - Configuração da integração via Planilha Google Drive

Após selecionar a planilha, a lista de seleção “Planilha para integrar” será habilitada. Nesta lista é possível
selecionar qual planilha que será utilizada para extrair os dados que alimentarão o indicador. Após
selecionar a mesma, é necessário informar qual coluna que corresponde a data da coleta, o valor da coleta
e a linha de início da integração da planilha, ou seja, a partir de qual linha o Nexus iniciará a leitura dos
dados. É obrigatório que as células que correspondem as datas de coleta sejam do tipo data.
É possível selecionar os dados correspondentes as colunas tanto em formato de número ou letra.

Figura 22 - Configuração da planilha
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Integrando os resultados
Após configurar o tipo de integração, o usuário deve clicar em “Executar”. Ao clicar neste botão, o usuário
não integrará o indicador, somente executará e poderá verificar os resultados exibidos na tela.

Figura 23 - Integrando os indicadores

Caso o resultado da execução se encontre conforme desejado, o usuário deve gravar a integração,
clicando no botão “Gravar integração”, assim as configurações da integração serão salvas. Para integrar
os resultados é necessário clicar em “Gravar e Integrar”.

5.2 INTEGRAÇÃO PEOPLE
Dentro do módulo PEOPLE, o Nexus permite a integração dos colaboradores. Para realizar esta integração,
o usuário deve selecionar “People -> Colaboradores”, conforme abaixo:

Figura 24 - Integração de colaboradores
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Após selecionar “People -> Colaboradores” o usuário terá acesso à tela a seguir:

Figura 25 - Configuração da integração de colaboradores

No início desta tela existem duas opções para integrar colaboradores “Banco de Dados” e “Arquivo CSV”.

Banco de Dados
Para realizar a integração pelo “Banco de Dados”, o usuário deve selecionar a “Conexão” (criada na seção
3), e o “Banco”.

Figura 26 - Integração via Banco de dados
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Também é necessário informar a periodicidade que a integração será executada e o horário.

Figura 27 - Configuração do período

Na tela abaixo, o usuário deve criar a consulta SQL que extrairá a informação do ERP. A consulta deve
retornar obrigatoriamente as informações: “Codigo”, “Nome”, “Cargo” e “DataAdmissao”, sempre
respeitado os aliases, que serão utilizados como base de informações no momento da integração dos
colaboradores.

Figura 28 - Exemplo de query para integrar colaboradores

É possível informar se há hierarquia definida de cargos e colaboradores, marcando a opção “Possui
hierarquia de cargo e colaboradores”, dessa forma é necessário informar os campos “HCargoSuperior” e
“HSuperior” na consulta.
Em caso de dúvidas sobre os campos e os formatos dos dados a serem informados, ao clicar no ícone de
“Ajuda (ícone azul de interrogação)”, é apresentado um dicionário de dados com a especificação dos
campos.

Figura 29 - Dicionário dos dados
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Arquivo CSV
Se a opção de “Arquivo CSV” for selecionada o botão “Abrir” ficará habilitado para selecionar a planilha
com os dados para integrar.

Figura 30 - Integração via arquivo CSV

Obrigatoriamente a planilha deve conter os campos listados abaixo na mesma ordem apresentada neste
documento, porém o preenchimento é somente para os campos obrigatórios (“Codigo”, “Nome” “Cargo”
e “DataAdmissao”).
Cabeçalho do CSV:
NEstadoCivil;NRG;NCep;NEmail;HCargoSuperior;DataAdmissao;NCTPS;NPlanodeSaude;NEstado;NUnida
de;NCidade;NBairro;NCPF;NTelefone;HSuperior;Cargo;Codigo;NAtivo;NCelular;NOrgaoExpedidor;NEnde
reco;NNacionalidade;Nome;NGenero

Integrando os resultados
Após configurar o tipo de integração, o usuário deve clicar em “Executar”. Ao clicar neste botão, o usuário
não integrará o indicador, somente executará e poderá verificar os resultados exibidos na tela.

Figura 31 - Integrando os colaboradores
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Caso o resultado da execução se encontre conforme desejado, o usuário deve gravar a integração clicando
no botão “Gravar integração,” assim as configurações da integração serão salvas. Para integrar os
resultados no PEOPLE é necessário clicar em “Gravar e Integrar”.

Definir relação de cargos
O Nexus não possui uma integração específica de Cargos, porém o software realiza uma função onde é
verificado o nome do cargo que o usuário inseriu em cada colaborador e, caso o cargo não esteja
cadastrado no sistema, o Nexus cadastra o mesmo com o mínimo de informações necessário.
No botão “Definir Relação de Cargos” é possível definir qual cargo se equivale ao que está cadastrado no
Sistema Qualyteam. Exemplo: no ERP está Assistente de Comunicação mas no sistema está Analista de
Comunicação, dessa forma será feito um de/para Assistente de Comunicação → Analista de Comunicação.

Figura 32 - Relação de cargos

5.3 INTEGRAÇÃO BUY
O Nexus permite a integração dos fornecedores e produtos no módulo BUY. Para realizar esta integração
a seguir consta a explicação dos dois tipos.
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5.3.1 INTEGRAÇÃO DE FORNECEDORES
Para realizar a integração de fornecedores do ERP com o BUY, clique em “Integrações -> BUY ->
Fornecedores”, no menu suspenso da tela inicial, conforme abaixo:

Figura 33 - Integração de fornecedores

Em seguida o Nexus abrirá a tela abaixo:

Figura 34 - Tela de integração de fornecedor
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Antes de configurar a integração, é necessário definir os “Critérios de Avaliação” que serão inseridos no
cadastro de todos os fornecedores. Esses critérios já devem estar previamente cadastrados no sistema,
na parte de Critérios de Avaliação, conforme imagem.

Figura 35 - Critérios de avaliação

Para definir os critérios de avaliação, clique em “Definir critérios de avaliação”. Abaixo está ilustrado a
tela de definição de critérios de avaliação. No exemplo abaixo, está configurando para todos os
fornecedores integrados o critério de avaliação “Entrega rápida”. Essas informações podem ser alteradas
no BUY após a integração.

Figura 36 - Definir critérios de seleção

A definição dos “Critérios de Seleção” é opcional. Todos os critérios de “Avaliação” e “Seleção” definidos
serão vigentes para todos fornecedores integrados, como já descrito acima.

Documento

Código

Revisão

Processo

NEXUS – Documento de apoio ao
usuário

FP0017

04

Serviço

Para realizar a integração, o usuário deve selecionar a “Conexão” desejada, e o “Banco”. Também é
necessário informar a periodicidade no campo “Execução” e a “Hora”, logo abaixo.

Figura 37 - Configurações da integração de fornecedores

Após definir os critérios de avaliação, o usuário deve criar a consulta SQL que extrairá a informação do
banco selecionado. Esta consulta será executada no banco de dados do usuário. A consulta deve retornar
as informações marcadas como “obrigatórias”, sempre respeitando os aliases, que serão utilizados como
base de informações no momento de integração dos fornecedores.

Figura 38 - Exemplo de query para integrar fornecedor

Em caso de dúvidas sobre o que seriam os campos e formato de dados a serem informados, ao clicar no
ícone de “Ajuda”, é apresentado um dicionário de dados com a especificação dos campos.

Figura 39 - Menu ajuda
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Integrando os resultados
Após configurar o tipo de integração, o usuário deve clicar em “Executar”. Ao clicar neste botão, o usuário
não integrará o indicador, somente executará e poderá verificar os resultados exibidos na tela.

Figura 40 – Integrando fornecedores

Caso o resultado da execução se encontre conforme desejado, o usuário deve gravar a integração,
clicando no botão “Gravar integração”, assim as configurações da integração serão salvas. Para integrar
os resultados no BUY é necessário clicar em “Gravar e Integrar”, deste modo, assim que o “Nexus Service”
executar sua rotina, as informações configuradas serão gravadas no sistema.

5.3.2 INTEGRAÇÃO DE PRODUTOS
Para realizar a integração de produtos do ERP com o BUY, clique em “Integrações -> BUY -> Produtos”, no
menu suspenso da tela inicial, conforme abaixo:

Figura 41 - Integração de produtos
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Em seguida o Nexus abrirá a tela abaixo:

Figura 42 - Tela de configurações de integração de produto

Antes de configurar a integração, é necessário definir os “Critérios de inspeção” que serão inseridos no
cadastro de todos os produtos. Esses critérios já devem estar previamente cadastrados no sistema, na
parte de Critérios de inspeção, conforme imagem.

Figura 43 - Critérios de inspeção
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Para definir os critérios de avaliação, clique em “Definir critérios de inspeção”. Abaixo está ilustrado a tela
de definição de critérios. No exemplo abaixo, está configurado para todos os produtos integrados o
critério “Qualidade do produto”. Essas informações podem ser alteradas no BUY após a integração.

Figura 44 - Definir critérios de inspeção

Para realizar a integração, o usuário deve selecionar a “Conexão” desejada, e o “Banco”. Também é
necessário informar a periodicidade no campo “Execução” e a “Hora”, logo abaixo.

Figura 45 - Configurações da integração de produtos

Após definir os critérios de inspeção, o usuário deve criar a consulta SQL que extrairá a informação do
banco selecionado. Esta consulta será executada no banco de dados do usuário. A consulta deve retornar
as informações marcadas como “obrigatórias”, sempre respeitando os aliases, que serão utilizados como
base de informações no momento de integração dos fornecedores.

Figura 46 - Exemplo de query para integrar produtos
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Em caso de dúvidas sobre o que seriam os campos e formato de dados a ser informado, ao clicar no ícone
de “Ajuda”, é apresentado um dicionário de dados com a especificação dos campos.

Figura 47 - Menu de ajuda

Integrando os resultados
Após configurar o tipo de integração, o usuário deve clicar em “Executar”. Ao clicar neste botão, o usuário
não integrará o indicador, somente executará e poderá verificar os resultados exibidos na tela.

Figura 48 – Integrando produtos

Caso o resultado da execução se encontre conforme desejado, o usuário deve gravar a integração,
clicando no botão “Gravar integração”, assim as configurações da integração serão salvas. Para integrar
os resultados no BUY é necessário clicar em “Gravar e Integrar”, deste modo, assim que o “Nexus Service”
executar sua rotina, as informações configuradas serão gravadas no sistema.

Informações importantes
•

A integração de produtos não está desfazendo vínculos de produto com fornecedor, caso seja
trocado o fornecedor do produto no ERP;
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•
•
•

A integração de produtos não inativa os produtos, caso seja inativado no ERP;
A integração de produtos inativa vínculo de critério de inspeção, caso seja inativado no ERP;
A integração de produtos não integra com o formato planilha (.xlsx e .csv).

5.4 INTEGRAÇÃO TOOLS
Dentro do módulo TOOLS, o Nexus permite a integração de ocorrências. Para realizar esta integração, o
usuário deve selecionar “Tools -> Ocorrências”, conforme imagem abaixo. Lembrando que a integração
de ocorrências somente é possível de ser realizada se os dados forem retirados diretamente do banco
de dados do seu ERP.

Figura 49 - Integração ocorrências
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Após selecionar “Tools->Ocorrências” o usuário terá acesso à tela a seguir:

Figura 50 - Tela de integração de ocorrências

Para realizar a integração, o usuário deve selecionar a “Conexão” (criada na seção 4), o “Banco”, também
a periodicidade que a integração será executada e o horário.

Figura 51 - Configurações da integração de ocorrência
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Na tela abaixo, o usuário deve criar a consulta SQL que extrairá as informações do ERP. A consulta deve
retornar obrigatoriamente as informações: “Codigo”, “Ocorrencia”, “Unidade”, “ResponsavelAnalise”,
”Descricao”, “ResponsavelOcorrencia”, “TipoOcorrencia”, “DataRegistro”, “Processo”, “Origem”,
“ResponsavelDispImediata” e “Campopersonalizavel” (caso no módulo Tools tenha algum campo
cadastrado e definido como obrigatório), sempre respeitado os aliases que serão utilizados como base de
informações no momento da integração das ocorrências.

Figura 52 - Exemplo de query para integrar ocorrências

Cada campo precisa retornar um tipo de informação, exemplo, para os campos de responsáveis
(“ResponsavelAnalise” e “ResponsavelOcorrencia”) é necessário que a consulta retorne o e-mail de cada
um deles; para os campos “Processo”, “Unidade” e “Origem”, há a necessidade de informar o nome dos
mesmos conforme os dados que estão cadastrados no sistema.

Em caso de dúvidas sobre os campos e os formatos dos dados a serem informados, ao clicar no ícone de
“Ajuda”

será apresentado um dicionário de dados com a especificação de cada um dos campos.

Figura 53 - Menu de ajuda da integração de ocorrências
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Integrando os resultados
Após configurar o tipo de integração, o usuário deve clicar em “Executar”. Ao clicar neste botão, o usuário
não integrará o indicador, somente executará e poderá verificar os resultados exibidos na tela.

Figura 54 - Integrando as ocorrências

Caso o resultado da execução se encontre conforme desejado, o usuário deve gravar a integração,
clicando no botão “Gravar integração”, assim as configurações da integração serão salvas. Para integrar
os resultados no TOOLS é necessário clicar em “Gravar e Integrar”.
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Informações importantes
•

Ao realizar a integração, o código da ocorrência que consta no seu sistema ficará salvo no campo
“Ocorrência”, para facilitar a identificação, conforme exemplo abaixo.

Figura 55 - Exemplo de ocorrência integrada
•

•

O Nexus “não” atualizará a ocorrência que já foi integrada e cadastrada no TOOLS. Se for preciso
atualizar alguma informação, será necessário excluir a mesma via sistema e integrá-la novamente,
ou você poderá editá-la via sistema e realizar as adequações necessárias.
Quando se tratar da integração dos campos personalizáveis, a rotina somente integrará um (1)
valor para cada campo, ou seja, se houver um campo que seja do tipo seleção múltipla, pela
integração somente um valor será integrado, os demais deverão ser selecionados via sistema.

Possíveis erros durante a integração
Se houver qualquer informação padrão, como “Unidade”, “Origem”, “Processo” e “Usuários” em seu
banco de dados (ERP) que não esteja cadastrada no sistema Qualyteam, o Nexus retornará uma
mensagem informando qual o código da ocorrência que apresentou erro e quais os dados deverão ser
ajustados, conforme exemplo da imagem abaixo.

Figura 56 - Exemplo de erro durante a integração
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Se houver algum campo personalizável na tela de cadastro de ocorrência definido como “obrigatório”, e
este não tenha sido inserido na query, o Nexus exibirá a mensagem abaixo.

Figura 57 - Exemplo de erro durante a integração

Caso seja informado um tipo de ocorrência que não existe no sistema, o Nexus retornará a mensagem
abaixo. Para verificar os tipos disponíveis deverá clique no dicionário dos campos. Vide “Figura 53”.

Figura 58 - Exemplo de erro durante a integração

Integração de acordo com cada fluxo do Tools
As ocorrências serão cadastradas e encaminhadas para as devidas etapas seguindo o fluxo que está
configurado na sua base.
Disposição inicial antes da abertura do RNC – Neste fluxo as ocorrências serão integradas e ficarão
pendentes na etapa de elaboração do plano de disposição, para que o responsável possa elaborar as
ações. Para mais informações sobre o fluxo, acesse o artigo: Disposição inicial antes da abertura do RNC.

Figura 59 - Ocorrência pendente após a integração
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Revisar antes da disposição inicial – Nesse fluxo as ocorrências serão direcionadas primeiro para o
aprovador revisá-las para depois seguir o fluxo normalmente. O aprovador da ocorrência é definido pelo
campo responsavelanalise, na integração. Para mais informações sobre o fluxo, acesse o artigo:
Disposição antes da disposição inicial.

Figura 60 - Ocorrência pendente após a integração

Disposição inicial e abertura de RNC em paralelo – Neste fluxo ao integrar a ocorrência, o sistema gerará
em paralelo a pendência para elaborar o plano de disposição e também a pendência para decidir sobre a
abertura do RNC. Para mais informações sobre o fluxo, acesse o artigo: Disposição inicial e abertura de
RNC em paralelo.

Figura 61 - Ocorrência pendente após a integração
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5.4 INTEGRAÇÃO CAMPOS PERSONALIZADOS
Para realizar a integração dos campos personalizados o usuário deve selecionar “Admin -> Campos
personalizáveis”. Veja abaixo:

Figura 62 - Integração de campos personalizados

Após selecionar “Admin -> Campos personalizáveis” o usuário terá acesso à tela a seguir:

Figura 63 - Lista de campos personalizados

Nesta tela o usuário terá acesso à lista de todos os campos personalizados do tipo “lista de seleção” e
“lista de seleção múltipla”, cadastrados previamente no sistema. Para realizar a integração do campo,
basta o usuário clicar sobre a respectiva linha do campo que ele deseja integrar.
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Após clicar sobre a linha do campo personalizado a tela de integração do campo será exibida. Abaixo
segue uma imagem da tela de integração.

Figura 64 - Tela de integração de campos personalizados

Na tela abaixo, o usuário deve criar a consulta SQL que extrairá a informação do banco selecionado. Esta
consulta será executada no banco de dados do usuário. A consulta deve retornar as informações: “código
do campo” e do “valor do campo”, sempre respeitado os aliases “codigoCampo” e “valorCampo”, que
serão utilizados como base de informações no momento de integração do campo personalizável.

Integrando os resultados
Após configurar o tipo de integração, o usuário deve clicar em “Executar”. Ao clicar neste botão, o usuário
não integrará o indicador, somente executará e poderá verificar os resultados exibidos na tela.

Figura 65 - Exemplo de query para integrar campo personalizado

Documento

Código

Revisão

Processo

NEXUS – Documento de apoio ao
usuário

FP0017

04

Serviço

Caso o resultado da execução se encontre conforme desejado, o usuário deve gravar a integração,
clicando em “Gravar integração”, assim as configurações da integração serão salvas. Deste modo, assim
que o “Nexus Service” executar sua rotina, as informações configuradas serão integradas.

6. CONFIGURAÇÕES DO SERVICE
Antes de configurar o “Service” é necessário saber se o computador no qual o mesmo será configurado
tem o Java instalado. Para isso execute o prompt de comando no computador e digite o seguinte comando
java -version, conforme ilustra a imagem abaixo.
Se a mensagem abaixo aparecer na tela, significa que será preciso instalar o java na máquina. Para isso
acesse o link https://www.java.com/pt_BR/download/, clique em “Download gratuito do Java” e siga os
passos fornecidos durante a instalação, se o java já estiver instalado na máquina, será exibido a versão do
mesmo conforme exemplifica a figura 67.

Figura 66 - Comando que verifica se há o Java instalado

Após a instalação, feche o prompt de comando e abra-o novamente. Execute novamente o comando
java -version para checar se a instalação anterior foi feita com sucesso. Se tudo foi instalado de forma
correta, ao executar o comando, aparecerá na tela a versão do java que foi instalada. Com essa
mensagem aparecendo agora sim é possível configurar a execução do “Service”.

Figura 67 - Versão instalada

O “Nexus Service” deve ser configurado para ser executado periodicamente no servidor ou no seu
computador, fazendo assim com que a consulta elaborada no “Client” seja executada e integrada de
forma automática.
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Para agendar uma tarefa siga os passos abaixo:
1. No seu computador abra o “Agendador de tarefas” - “Task Scheduler”

Figura 68 - Abrir agendador de tarefas

Figura 69 - Visão geral Task Scheduler

2. No canto direito clique na opção “Create Task”.

Figura 70 - Task scheduler
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3. Na janela que abrir, na aba “General”, insira o nome da tarefa que está criando.

Figura 71 - Create task

4. Na aba “Triggers”, clique em “New” para configurar quando a rotina será executada. Na imagem
abaixo, a tarefa foi configurada para executar semanalmente todas às segundas, a partir das
14hrs. Clique em “OK” para confirmar.

Figura 72 - New trigger
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5. Na aba “Action” clique em “New” e utilize as variáveis conforme definido abaixo:
Program/script: javaw
Add arguments: -jar TeamNexusService.jar
Star in: inserir o endereço que a pasta do Service foi salva
Clique em “OK” para confirmar.

Figura 73 - New action

6. Por fim feche a tela “New Action” e clique em “Ok” para finalizar as configurações.
Ao configurar esses parâmetros, o “Nexus Service” será executado periodicamente conforme as
definições feitas e realizará a integração elaborada no “Client”.
Caso optar por realizar a integração de forma manual, a mesma também pode ser realizada através do
“Prompt de Comando”. Utilizando o comando ilustrado na imagem abaixo (java -jar
TeamNexusService.jar)
Ao executar esse comando a integração de todos os módulos será executada.

Figura 74 - Comando para executar o Service
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7. ATUALIZANDO O NEXUS
O Nexus será atualizado de forma automática sempre que for executado, porém se a mensagem abaixo
aparecer em algum momento, é necessário atualizar o mesmo de forma manual. Para isso basta acessar
o link https://www.qualyteam.com/nexus e fazer o download do “Client” e do “Service”, caso utilize este
último.

Figura 75 - Tela de erro

Após baixar os arquivos do Nexus, apague a pasta lib e o arquivo com a extensão “.jar” (TeamNexus.jar
e/ou TeamNexusService.jar) do seu computador. Atualize a pasta do “Client” e/ou do “Service” com os
novos arquivos baixados. Lembrando que deve atualizar somente a pasta “lib” e os arquivos “.jar”.

Os arquivos “conf.team” e “config.xml” deverão permanecer os mesmos.

