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Intranet também passará por mudanças

Fabíala Faragecohen, da
Gerência-Geral de Jornalismo

Marcelo Migueletto,
gerente-geral de

Sistemas
de Informações

DADOS PESSOAIS
Oservidorpode encontrar, na
opção Dados Pessoais
informações pessoais sobre os
seguintes temas: processos
protocolados na Caop (Central
deAtendimento e Orientação
de Pessoal); avaliação de
desempenho: cursos; despesas
médico -odontológicas; evolução na
carreira. fér,s -prémio/qüh-iqüénio;
folha de pagamento: marcação de
ponto; saldo de férias;
afastamentos; endereço e
telefone: benelToás

OUTROS TÍTULOS DA
INTRANET
A lntranetoferece outras opções,
entre as quais se incluem;
manuais de cursos da Informática
epossibilidade de troca desenha
no banco de dados; consulta de
credenciados (médicos e
dentistas); orientações sobre LER
(L esões por Esforços Repetitivos);
deliberações e orientações sobre
assistência complementar;
orientações e esclarecimentos
sobre apuração de freqõénc,;
lin ks de interesse, além do banco
de fotos da Gerência jornalismo
e da reprodução das matérias
publicadas, semanalmente, pelo
Boletim da Secretaria7 PARCERIA OUTUBRO/o;

4t;om a conclusão das mudanças na borne

$tpage da Assembléia, outra vertente dotra-
balho começa, agora, a ser atacada": a
lntranet. A intenção é repetir o que foi feito na
Internet, segundo a jornalista Fabiola Farage
Cohen, responsável pela reformulação dos
textos e pela apresentação das informações
disponíveis na página, juntamente com o ge-
rente-geral da Escola do Legislativo. Alaôr
Messias Marques júnior. A primeira fase do
trabalho relacionado com a lntranet englobou
o levantamento dos dados hoje disponíveis e
daqueles que poderão ser incluídos no futu-

ro, bem como das
melhorias que pode-
rão ser implemen-
tadas quanto ao agru-
pamento das informa-
ções.
Reuniões - As reu-
niões de trabalho co-
meçaram a acontecer
e contam com a parti-
cipação da Gerência de
jornalismo e da Gerên-

cia-Geral de Sistemas de Informações. Fabíola
Farage informa que o jornalismo apresentou uma
proposta de estruturação dos dados pautada pela
preocupação em manter o padrão visual e a orga-

, ma das opções da lntranet muito consulta-
'das pelo servidor da Assembléia é a "Dados

Pessoais", em que ele pode encontrar informações
úteis (veja coluna) e que contabilizou, até o inicio de
outubro, 86,7 mil acessos. Segundo o gerente de
Desenvolvimento de Sistemas, Renan Pinto Do-
mingos. responsável pela opção "Dados Pessoais",
o que se pretende com a lntranet é, a exemplo do
que foi feito com o sfredaAssembléia na Internet,
melhorar a sua apresentação e a estruturação das
informações, agrupando assuntos correlatos.
Ampliação de conteúdo— "Mais importante do
que essas providências será ampliar o conteúdo da
lntranet, tanto no aspecto quantitativo quanto no
qualitativo, já temos a lntranet de Dados Pessoais, a
lntranet Gerendal e o sfreque fornece informações
sobre os conveniados médico-odontológicos mas

nização das informações aplicados á borne page.

"O objetivo é facilitar a navegação pelo usuário,
quejá estaráfamiliarizado com a lógica da Internet",
explica. Outra meta é, segundo ela, enriquecer a
lntranet no que diz respeito à prestação de servi-
ços, inserindo informações básicas para facilitar
as consultas, evitando repetição de informações a
cada página e reduzindo o número de "diques" no
rnousedurante a navegação.

Segundo o gerente-geral de Sistemas de In-
formações, Marcelo Migueletto, ostécnicos do se-
tor estão empenhados, agora. em desenvolver apli-
cações para a lntranet visando garantir também
segurança das informações prestadas. Exem-
plificando: hoje, quando o servidor dica na opção
"Dados Pessoais" da lntranet, ele não precisa infor-
mar uma senha para ter acesso ao Ifrik. Com o de-
senvolvimento das aplicações, haverá um controle
mais rigoroso de acesso ao banco de dados
corporativo, sendo, para isso, solicitada uma senha
ao servidor. Miguelettoinformaque, a partir de ago-
ra, os técnicos vão sempre prever a interação com o
sfteda Ademg. ao desenvolverem os sistemas de
Informática. Na opinião do gerente-geral, a lntranet
em médio prazo, deveria também invesdr na gestão
do conhecimento, tornando disponíveis para con-
sulta trabalhos e estudos desenvolvidos por servi-
dores de setores como a Escola do Legislativo e a
Gerência-Geral de Consultoria Temática.

percebemos que existem oportunidades de amplia-
ção desse conteúdo", opina, ainda, Renan Pinto Do-
mingos. O servidor esclarece que as aplicações web,
nas quais se incluem as intranets corporativas, pos-
suem alguns pilares de funcionamento, como con-
teúdo, apresentação e navegabilidade (facilidade de
se obterem as infor-
mações desejadas).

Renan Pinto
Domingos,
gerente de

Desenvolvimento
de Sistemas

Ampliação do conteúdo é sugerida


