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Resumo 

 

Todos os dias empresas precisam de lidar com um grande fluxo de 

dados, como os relacionados com as questões logísticas, os dados 

financeira e os dados dos seus clientes. Para monitorizar e controlar todo 

este enorme volume de dados as empresas consomem grande tempo das 

suas equipas e diversos recursos a tratar estes dados, tornando a tarefa 

burocrática e repetitiva e sobretudo dispendiosa. 

De forma a evitar estes problemas, as empresas têm vindo a investir 

na integração de seus sistemas. Os sistemas Custom Relationship 

Management (CRM) e Enterprise Resource Planning (ERP) oferecem várias 

vantagens que facilitam esta integração, temática cada vez mais relevante 

e que irá ser alvo de análise neste relatório. 

O principal objetivo deste trabalho é realizar a integração de 

software, mais especificamente implementando Web Services para 

integrar a plataforma CRM com a plataforma ERP e a solução de 

orçamentação da empresa Ecofirma. 
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Abstract 

 

 

Every day companies need to deal with a large flow of data, such as 

those related to logistics issues, financial data and their customers' data. 

To monitor and control this huge amount of data, companies spend a lot 

of time on their teams and resources processing this data, making the task 

bureaucratic and repetitive and above all expensive. 

In order to avoid these problems, companies have been investing in 

the integration of their systems. The Custom Relationship Management 

(CRM) and Enterprise Resource Planning (ERP) systems offer several 

advantages that facilitate this integration, an increasingly relevant theme 

that will be the subject of analysis in this report. 

The main objective of this work is to perform software integration, 

more specifically implementing Web Services to integrate the CRM 

platform with the ERP platform and the budgeting solution of the 

company Ecofirma. 
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1. Introdução 

 

A Ecofirma Gestão do Ambiente SA nasceu em Portugal no ano de 

1997, com a missão de levar ao mundo serviços especializados em 

infraestruturas de abastecimento de água, esta empresa executa projetos, 

diagnósticos, reparações, instalações e manutenções em todas as 

infraestruturas que armazenam e conduzem a água, nomeadamente em 

barragens, reservatórios/depósitos, sistemas de 

distribuição/abastecimento (canalização/bombas), redes prediais e 

ETAR´S. 

Numa sociedade cada vez mais competitiva é importante que as 

empresas tenham a noção que o relacionamento com os clientes é 

necessário para obter vantagem em relação aos seus concorrentes, é aqui 

que surgem as plataformas CRM e ERP que ajudam em todo o processo de 

integração. 

 Atualmente a Ecofirma não tem nenhum sistema semelhante 

implementado, sendo uma grande limitação em todo o processo de 

relacionamento com os clientes, com a implementação destas 

metodologias e sistemas a empresa aumentará as suas receitas e 

melhorará os seus resultados. 

Este estágio curricular foi inserido no projeto “Desenvolvimento de 

Aplicação Cloud Integrada com o Software de Gestão Primavera e 

SuiteCRM” e tem como objetivo a criação de web services para tratar as 

oportunidades de orçamentação que depois serão tratadas na plataforma 

web.  
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1.1. Objetivo 

 

 Este estágio foi inserido no projeto “Desenvolvimento de 

Aplicação Cloud Integrada com o Software de Gestão Primavera e 

SuiteCRM” de forma a criar uma API que realizasse todas as operações 

necessárias para utilizar o SuiteCRM, plataforma que trata a parte da 

orçamentação de possíveis clientes. Deste modo foi proposto inicialmente 

o desenvolvimento de web services na plataforma SuiteCRM para tratar as 

oportunidades de orçamentação. 

 

 

Figura 1 - Diagrama do Projeto 

 

A figura 1 apresenta três plataformas que estão ligadas, o ERP 

Primavera, o SuiteCRM e a aplicação cloud.  



3 

 

O ERP Primavera tem a função de integrar todos os dados e 

processos da organização numa mesma plataforma, esta plataforma 

também inclui um conjunto de módulos totalmente interligados que 

permitem uma fluidez de dados entre várias áreas. Esta plataforma vai 

estar integrada com o SuiteCRM que fornecerá os módulos de software 

que efetuam a integração de clientes, fornecedores e terceiros. Para além 

disso também estará integrada com a plataforma web que disponibilizará 

os artigos disponíveis e acessíveis através de consultas online à tabela de 

artigos do ERP Primavera. 

 

1.2. Contexto 

Este projeto foi desenvolvido no âmbito do estágio curricular da 

Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos, do Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave – Escola Superior de Tecnologia. 

O estágio foi realizado na empresa NKA – New Knowledge Advice 

Lda. A empresa oferece soluções globais vocacionadas para a otimização 

de cada negócio, por meio de projetos específicos, fornecendo as soluções 

mais adequadas a cada realidade, também se dedica ao desenvolvimento 

de software, à implementação de sistemas e à consultoria e formação.  

Este projeto foi levado a cabo também pela empresa EvenSimpler - 

Software Solutions que faz parceria com a NKA no desenvolvimento de 

soluções web e cloud, esta empresa atua na área de gestão de produção, 

orçamentação, gestão de encomendas, planificação e acabamentos dos 

produtos (interna e externa). 
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 1.3. Estrutura do documento 

A estrutura base utilizada na realização deste trabalho assenta nos 

fundamentos da estrutura típica de um relatório de desenvolvimento de 

software: 

O primeiro capítulo (Tecnologias e Plataformas) vai abordar as 

tecnologias e plataformas utilizadas ao longo do estágio, fazendo uma 

pequena descrição das mesmas. 

O segundo capítulo (Análise e Especificação do sistema) vai 

descrever os requisitos de software, os requisitos funcionais e os 

requisitos não funcionais. 

O terceiro capítulo (Ecofirma) vai abordar o que foi realizado ao 

longo deste estágio. 

O quarto capítulo (Análise de Resultados), aborda as dificuldades ao 

longo do estágio, as unidades curriculares que ajudarão nesta etapa e os 

obstáculos ultrapassados. 

O quinto capítulo (Conclusão) apresenta todas as etapas para o 

desenvolvimento deste estágio, as tecnologias e ferramentas utilizadas e a 

situação do projeto. 
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2. Tecnologias e Plataformas 

Este capítulo tem como finalidade descrever as tecnologias e 

plataformas utilizadas ao longo deste trabalho, tais como PhpStorm, 

XAMPP, SuiteCRM.  Como plataforma de comunicação usamos Skype. 

Para a realização deste projeto foram utilizadas plataformas e 

tecnologias que foram requeridas pela empresa para facilitar a 

implementação e integração do projeto na equipa, e para tal foi 

necessário proceder à sua aprendizagem. 

De seguida vão ser descritas de forma sucinta as tecnologias e 

plataformas utilizadas ao longo do projeto. 

 

2.1. XAMPP 

O XAMPP é formado por um pacote que inclui, base de dados 

MySQL, servidor web Apache e interpretadores para as linguagens de 

script. É essencialmente utilizado pelos desenvolvedores que pretendem 

criar um servidor web local no seu próprio computador, com a finalidade 

de realizar testes sem necessitar de acesso à rede.  (Friends, 2018) 

 

2.2. PhpStorm 

O PhpStorm é um ambiente de desenvolvimento integrado 

comercial para desenvolvimento de software criado com a plataforma 

IntelliJ IDEAD da JetBrains. É direcionado para código PHP e JavaScript e 

permite realizar testes e depuração (debug), refatoração rápida e segura e 

uma navegação inteligente do código. (Toporov, 2014; Pronskiy, 2019) 
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2.2.1 XDebug 

O xdebug é uma extensão do PhpStorm que permite a 

depuração (debug) do código, permite durante a depuração 

editar valores de variáveis. Também fornece mensagens de erro 

com exibição completa de parâmetros para funções definidas 

pelo utilizador, nome da função e indicações de linha. (McArthur, 

Sklar, Trachtenberg, & Henderson, 2018) 

 

2.3. Skype 

Skype é uma plataforma que permite realizar a comunicação via 

Internet com vários utilizadores, através de conexões de voz e vídeo 

grátis. É extremamente interativo e intuitivo e ainda permite efetuar 

chamadas para telefones.  (Skype, 2019) 

 

2.4. Postman 

O Postman é uma ferramenta que tem como objetivo testar 

serviços RESTful (Web APIs) por meio do envio de requisições HTTP e da 

análise do seu retorno. Com ele é possível consumir facilmente serviços 

locais e na internet, enviando dados e efetuando testes sobre as respostas 

das requisições.  (Postman API, s.d.) 

 

2.5. SuiteCRM 

A história do SuiteCRM começa com o SugarCRM. O SugarCRM foi 

fundado em 2004 e consistia em uma versão de código aberto (chamada 

Community Edition) e várias versões pagas. No entanto, o problema 



7 

 

começou a aparecer quando parecia que o SugarCRM não lançaria um 

Community Edition do SugarCRM 7 e estaria fornecendo atualizações 

limitadas para a Community Edition. Como o SugarCRM decidiu parar o 

desenvolvimento da sua versão de código aberto, foi desta forma que 

surgiu o SuiteCRM. (Mackin, 2015) 

 

   2.5.1. Arquitetura do SuiteCRM 

O SuiteCRM segue o padrão de arquitetura de software, Model-

View-Controller (MVC) que é normalmente utilizado para o 

desenvolvimento de interfaces de utilizadores que divide uma aplicação 

em três camadas interconectadas possibilitando a reutilização de código e 

desenvolvimento paralelo de maneira eficiente. (Mackin, 2015) 

Cada camada tem a sua funcionalidade na qual possui uma camada 

que interage com o utilizador e exibe os dados (camada View), a camada 

responsável pela leitura, escrita e validação dos dados (camada Model) e a 

camada que recebe todos os pedidos do utilizador (camada Controller). De 

seguida irá ser abordado com maior detalhe como o MVC funciona nesta 

plataforma: 

2.5.1.1. Camada View  

As Views são responsáveis por coletar e exibir dados. O 

SuiteCRM inclui: 

ListView: Exibe um registo de registos e fornece links 

para as visualizações de edição e visões de detalhes dos 

mesmos. O ListView também permite algumas operações, 

como excluir e atualizar em massa registos. Esta é 

(geralmente) a visualização padrão de um módulo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_do_usu%C3%A1rio
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DetailView: Exibe os detalhes de um único registo e 

também exibe subpainéis de registos relacionados. 

EditView: Permite editar os vários campos de um 

registo e fornece validação sobre esses valores. 

 

2.5.1.2 Controllers - SuiteCRM 

O controlador é responsável por fazer alterações na camada 

Model, além de passar o controle para a View conforme apropriado. 

O SuiteCRM possui o conceito de ações, que são ações que serão 

tomadas pelo controlador.  

 

2.5.1.3. Model - SuiteCRM 

Beans são o modelo no MVC do SuiteCRM. Eles permitem 

recuperar dados da base de dados como objetos e permitem 

persistir e editar registos. O SugarBean é a classe do bean pai e 

todos os beans no SuiteCRM utilizam esta classe, fornece várias 

maneiras de recuperar e interagir com registos. As formas/maneiras 

que o SuiteCRM trabalha com o Beans, são as seguintes: 

• BeanFactory: O BeanFactory permite carregar 

dinamicamente instâncias de Beans ou criar novos 

registos. 
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2.5.2. Arquitetura de pastas   

 

 

Figura 2 – Estrutura de pastas do SuiteCRM 

 

Alguns dos mais importantes da figura 2 são: 

• Pasta “data”: Armazena as classes e ficheiros utilizados para lidar 

com o SugarBeans e as suas relações; 

• Pasta “modules”: Contém código de qualquer módulo existente ou 

personalizado do SuiteCRM; 

• Pasta “NkaLib”: É nesta pasta que ficará guardado alguma parte do 

código desenvolvido;  

• Pasta “service”: Código para o SuiteCRM SOAP e REST API´s; 
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• Ficheiro “config.php”: Este é o ficheiro de configuração principal do 

SuiteCRM e inclui informações importantes, como as configurações 

da base de dados e a versão atual do SuiteCRM, como mostra o 

seguinte código: 

 

  array ( 

    'db_host_name' => '127.0.0.1', 

    'db_host_instance' => 'SQLEXPRESS', 

    'db_user_name' => 'root', 

    'db_password' => '', 

    'db_name' => 'crm', 

    'db_type' => 'mysql', 

    'db_port' => '', 

    'db_manager' => 'MysqliManager',), 

 

2.5.3. Funcionalidades importantes do SuiteCRM: 

 

• Vardefs: São usados para fornecer informações ao SuiteCRM sobre 

um determinado bean. Estes geralmente especificam os campos, as 

relações e os valores em que são dados modelos, bem como 

informações adicionais, tais como, o nome da tabela, etc. 

 

• Logic Hooks: Permitem que vários eventos se conectem no 

SuiteCRM para disparar código personalizado. Pode permitir, por 

exemplo, que se ative uma API externa, ou que ocorra um novo 

registo, caso alguns eventos ocorram. 
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• Entry Points: Os pontos de entrada são simplesmente uma página 

que fornece acesso ao SuiteCRM. Estes podem ser usados para uma 

variedade de propósitos, como permitir um formulário externo de 

acesso simples ao SuiteCRM. 

• API: Permite que códigos de terceiros acedam e editem dados e 

funcionalidades do SuiteCRM. O SuiteCRM possui uma API REST e 

uma API SOAP. 
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3. Análise e Especificação do Sistema 

 

Este capítulo vai abordar os requisitos de software do cliente assim 

como os da empresa, são eles os requisitos funcionais e os requisitos não 

funcionais. 

 

3.1. Requisitos Funcionais 

Os requisitos funcionais são as funcionalidades do sistema que têm 

o papel fornecer e dever de responder a cada entrada e como se deverá 

comportar em dadas situações. 

 

3.1.1. Endpoints 

Será apresentado os requisitos funcionais de cada função 

relativo aos endpoints criados. Os requisitos serão classificados por 

um código (por exemplo RF001) e por uma pequena descrição. 
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3.1.1.1. Função get_opv() 

#                Descrição 

RF001 Mostrar as oportunidades de obra. 

RF001.1 Mostrar só as oportunidades de obra existentes. 

 

RF001.2 

Devolve a seguinte informação, referente à 

consulta efetuada: “id”, “created_by_user_id”, 

“company_id”, “cliente_id”, “description”, 

“adjudicated_on”, “to_complete_on”, 

“completed_on”, “budger_delivery”, 

“process_state_id”, “process_type_id”, 

“estimate_company_id”, “location_address_1”, 

“location_postal_code”, “location_place”, 

“location_city”, “location_country_id”, 

“client_name”, “currency_code”, 

“process_type_description”, 

“process_state_description”, “company_name”. 

Tabela 1 - Requisitos Funcionais da Função get_opv() 
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3.1.1.2. Função post_opv() 

#                Descrição 

 

RF001 

Para uma oportunidade de negócio com vários 

clientes, deve ser invocada uma vez para cada 

cliente. 

 

RF001.1 

Tem os seguintes requisitos de dados em JSON: 

descrição da oportunidade (máximo de 255 

carateres), data de entrega do orçamento e 

identificador do cliente. 

 

RF001.2 

 

 

Aquando a criação do processo, o campo 

“crm_process_id” deve ser preenchido 

automaticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF001.3  

Devolve a seguinte informação, referente à 

consulta efetuada: “id”, “created_by_user_id”, 

“company_id”, “cliente_id”, “description”, 

“adjudicated_on”, “to_complete_on”, 

“completed_on”, “budger_delivery”, 

“process_state_id”, “process_type_id”, 

“estimate_company_id”, “location_address_1”, 

“location_postal_code”, “location_place”, 

“location_city”, “location_country_id”, 

“client_name”, “currency_code”, 

“process_type_description”, 

“process_state_description”, “company_name”. 

Tabela 2 - Requisitos Funcionais da Função post_opv() 
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3.1.1.3. Função put_opvLost() 

#                Descrição 

 

RF001 

Para marcar oportunidades de obra existentes 

como perdidas (via alteração do estado). 

 

RF001.1 

Se existir, podemos consultar/requerer 

informação relativa à razão da perca. 

 

 

RF001.2  

Devolve a seguinte informação, referente à 

consulta efetuada: “id”, “created_by_user_id”, 

“company_id”, “cliente_id”, “description”, 

“adjudicated_on”, “to_complete_on”, 

“completed_on”, “budger_delivery”, 

“process_state_id”, “process_type_id”, 

“estimate_company_id”, “location_address_1”, 

“location_postal_code”, “location_place”, 

“location_city”, “location_country_id”, 

“client_name”, “currency_code”, 

“process_type_description”, 

“process_state_description”, “company_name”. 

Tabela 3 - Requisitos Funcionais da Função put_opvLost() 
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3.1.1.4. Função put_opvAdjudicate() 

#                Descrição 

 

RF001 

Para uma oportunidade de obra existentes 

como adjudicadas. 

 

 

 

 

 

RF001.1 

Devolve a seguinte informação, referente à 

consulta efetuada: “id”, “created_by_user_id”, 

“company_id”, “cliente_id”, “description”, 

“adjudicated_on”, “to_complete_on”, 

“completed_on”, “budger_delivery”, 

“process_state_id”, “process_type_id”, 

“estimate_company_id”, “location_address_1”, 

“location_postal_code”, “location_place”, 

“location_city”, “location_country_id”, 

“client_name”, “currency_code”, 

“process_type_description”, 

“process_state_description”, “company_name”. 

Tabela 4 - Requisitos Funcionais da Função put_opvAjudicate() 
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3.1.1.5. Função put_opvEstimate() 

#                Descrição 

 

RF001 

Para requerer novo orçamento para 

oportunidades de obra existentes como 

adjudicadas (via alteração do estado). 

 

RF001.1 

Se existir, podemos consultar/requerer 

informação relativa à razão de recusa. 

 

 

 

 

 

RF001.2  

Devolve a seguinte informação, referente à 

consulta efetuada: “id”, “created_by_user_id”, 

“company_id”, “cliente_id”, “description”, 

“adjudicated_on”, “to_complete_on”, 

“completed_on”, “budger_delivery”, 

“process_state_id”, “process_type_id”, 

“estimate_company_id”, “location_address_1”, 

“location_postal_code”, “location_place”, 

“location_city”, “location_country_id”, 

“client_name”, “currency_code”, 

“process_type_description”, 

“process_state_description”, “company_name”. 

Tabela 5 - Requisitos Funcionais da Função put_opvEstimate() 
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3.2. Requisitos Não Funcionais 

Quanto aos requisitos não funcionais são as propriedades 

comportamentais que o sistema deve ter, como por exemplo 

desempenho, segurança e fiabilidade. 

Foram requeridos alguns endpoints, com a finalidade de satisfazer 

diferentes objetivos. 

 

#                Descrição 

 

RNF001 

Todos os possíveis clientes deverão ser tratados 

na plataforma SuiteCRM. 

 

RNF002 

No SuiteCRM a arquitetura de pastas deve ser 

respeitada. 

 

RNF003 

Os web services deverão ser implementados em 

PHP com acesso à base de dados MySQL. 

 

RNF004 

Os web services devem ser utilizados por 

utilizadores autorizados. 

Tabela 6 - Requisitos Não Funcionais 
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4. Ecofirma  

Este estágio foi inserido no projeto “Desenvolvimento de Aplicação 

Cloud Integrada com o Software de Gestão Primavera e SuiteCRM”, que 

pretende a integração da plataforma web, do ERP Primavera e do 

SuiteCRM para a empresa Ecofirma.  

Tem como principal objetivo fornecer aos colaboradores da 

Ecofirma uma plataforma única com todas as funcionalidades e dados 

num único sítio, desde a integração de clientes, fornecedores e tipos de 

terceiros de forma robusta e capacidade funcional. 

Todo o trabalho desenvolvido vai ser descrito em três subcapítulos, 

dos quais, o primeiro representa a tratamento de dados de possíveis 

clientes, o segundo vai abordar os web services implementados e por 

último a implementação de Logic Hooks. 

 

      4.1 Tratamento de dados de possíveis clientes  
 

A plataforma suiteCRM vai integrar os dados confidenciais de 

possíveis clientes. Após uma análise destes dados, chegou-se há conclusão 

que seria mais eficiente escolher aqueles dados que respeitassem os 

seguintes parâmetros, setor da organização, nome da empresa, endereço 

eletrónico e contato de telefone. Após o tratamento e correção de alguns 

dados foi então exportado em formato Comma Separated Values (CSV) 

para o SuiteCRM como possíveis clientes. 
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   4.2. Módulo NkaLib 

 

Este módulo vai integrar no SuiteCRM e vai tratar as oportunidades 

dos orçamentos que depois estarão também disponíveis na plataforma 

web. Para realizar um web service RESTful é preciso criar os endpoints 

necessários, mais especificamente as funções e as permissões para aceder 

ao serviço. 

Os url’s apresentados serão censurados uma vez que a aplicação se 

encontra em desenvolvimento. 

Os ficheiros que estão foram criados no módulo NkaLib são os 

seguintes: 

 

Figura 3 - Ficheiros do módulo NkaLib 

 

• Ficheiro “Hook_Opv.php”: neste ficheiro vai ser criado uma 

classe com o respetivo nome. Tem a finalidade de preparar 

todas as funções a ser usadas pelo cliente, mais 

especificamente no ficheiro seguinte; 

 

• Ficheiro “logic_hooks.php”: este ficheiro vai permitir que 

vários eventos se conectem, nomeadamente quando se criar 

ou editar uma oportunidade; 
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• Ficheiro “Rest.php”: é criado uma classe onde se 

desenvolverá o request e onde também se definem o url das 

operações; 

 

• Ficheiro “teste.php”: vai ser meramente para testar o código 

produzido. 

 

 

4.2.1. Request 

O acesso via API é validado através de um token associado ao 

utilizador do CRM, o token tem de ser do tipo Bearer token que é mais 

propriamente uma string secreta que geralmente é gerada pelo servidor 

em resposta a uma solicitação do login. O cliente deve enviar este token 

no cabeçalho “Authorization” ao fazer a solicitação para recursos protegidos. 

É enviado da seguinte forma no cabeçalho, como mostra o código a 

seguir: 
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$aheader = [ 

            "cache-control: no-cache", 

            "accept: application/json", 

            'content-type: application/' . ( $customrequest !== 'POST' ? "json" 

: "x-www-form-urlencoded" ), 

            "authorization: Bearer " . $this->token, 

        ]; 

 Para enviar e receber pedidos foi utilizada a biblioteca cURL que o 

PHP incorpora e expõe por meio das funções curl_*. Permite transferência 

de dados de entre vários protocolos (HTTP, HTTPS e FTP). Para começar a 

realizar uma operação é necessário criar uma instância através da função 

curl_init($url) que tem como parâmetro o url. 

Após a iniciação do curl é necessário definir as opções para uma 

sessão curl, é realizada desta forma pela função curl_setopt_array($curl, 

$array[]) que tem como parâmetros a instância do url e o array com todas 

as opções. O código seguinte mostra como é utilizada a função:  

$curl = curl_init($this->url); 

        curl_setopt_array($curl, [ 

            CURLOPT_RETURNTRANSFER => TRUE, 

            CURLOPT_ENCODING => "", 

            CURLOPT_MAXREDIRS => 10, 

            CURLOPT_TIMEOUT => 30, 

            CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, 

            CURLOPT_CUSTOMREQUEST => $customrequest, 

            CURLOPT_HTTPHEADER => $aheader, 

        ]); 
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Algumas opções a seguir são descritas: 

• CURLOPT_RETURNTRANSFER: retorna a resposta como uma 

string em vez de imprimi-la no ecrã; 

• CURLOPT_TIMEOUT: número de segundos gastos a tentar 

conectar-se; 

 

 

4.2.2. Funções e Endpoints 

Existe um endereço (url) que é utilizado pelos diferentes recursos 

que estão sendo expostos e onde o serviço pode ser acedido por uma 

aplicação cliente, designado por endpoint de um web service.  

 

Operação Get: 

A função, function get_opv($processId) tem como finalidade consultar 

oportunidades de obra existentes. Esta função tem como endpoint 

definido: “company_id/crm/process/process_id”, devolve assim o 

conteúdo do processo com o id inserido.  

• {company_id} – Identificador da empresa; 

• {process_id} – Identificador da oportunidade. 

 

Foi utilizado a plataforma Postman para uma melhor e mais rápida 

visualização das respostas. A figura 4 mostra um exemplo a uma consulta 

de oportunidade do processo cem: 
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Operação Post: 

A função, function post_opv($data, $clientId, $descricao) na qual 

cria novas oportunidades de obra, tendo como requisitos de dados em 

JSON a descrição da oportunidade, a data de entrega do orçamento e o 

identificador do cliente. Para uma oportunidade de negócio com vários 

clientes, deve ser invocada uma vez para cada cliente. Esta função tem 

como endpoint definido: “company_id/crm/process”.  

• {company_id} – Identificador da empresa. 

 

 

 

Figura 4 - Exemplo de utilização de um endpoint 
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Operação Put – Orçamentação Adjudicada: 

 A função, function put_opvAdjudicate($processId) tem como 

princípio marcar oportunidades de obra existentes como adjudicadas. 

Tem como parâmetro o identificador da oportunidade, esta função tem 

como endpoint definido: “company_id/crm/process/process_id/adjudicate”.  

• {company_id} – Identificador da empresa; 

• {process_id} – Identificador da oportunidade 

 

Operação Put – Aguarda Orçamentação: 

 A função, function put_opvEstimate($processId) é realizada 

para quando se pretender requerer novo orçamento para oportunidades 

de obra existentes como adjudicadas, caso exista, existe a possibilidade de 

consultar/requerer informação relativa á razão de recusa. Tem como 

parâmetro o identificador do processo e tem como endpoint o seguinte 

“company_id/crm/process/process_id/ new_estimate”. 

• {company_id} – Identificador da empresa; 

• {process_id} – Identificador da oportunidade 

 

Operação Put – Recusa Orçamentação: 

 A função, function put_opvLost($processId) tem como 

objetivo marcar oportunidades de obra existentes como perdidas, tem 

como parâmetros o identificador do processo e tem como endpoint o 

seguinte “company_id/crm/process/process_id/ lost”. 

• {company_id} – Identificador da empresa; 
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• {process_id} – Identificador da oportunidade 

 

A tabela seguinte demostra de uma forma sucinta as funções e 

operações criadas: 

Operação                Descrição 

GET Consultar oportunidades de obra existentes. 

POST Cria novas oportunidades de obra. 

PUT – Oportunidades 

Adjudicadas 

Marca oportunidades de obra existentes como 

adjudicadas. 

PUT – Oportunidades a 

Aguardar Orçamentação  

Solicita novo orçamento para oportunidades de 

obra existentes como adjudicadas (via alteração do 

estado). 

PUT – Oportunidades 

Recusadas 

Marca oportunidades de obra existentes como 

perdidas (via alteração do estado). 

Tabela 7 - Operações utilizadas 

 

4.3. Logic Hooks 

Os Logic Hooks no SuiteCRM permitem que vários eventos se 

conectem para disparar código personalizado. Neste caso os hooks são do 

tipo Module Hooks que são chamados em várias ações de registo para um 

módulo específico. 

Na linha de código seguinte é demonstrado um exemplo de um 

Hook criado, nomeadamente o Logic Hook criado para tratar as 

oportunidades recusadas (lost). É inicialmente declarado um array vazio e 

acrescentado conforme a quantidade de hooks se desejar. Nesta operação 



27 

 

utilizamos um module hook do tipo “before_save” que é disparado antes 

de um registo ser salvo. 

$hook_array['before_save'] [ ] = Array (27, 'updateEstadoProcessoLost',                                                                                 

'NkaLib/Hook_Opv.php' , 'Hook_Opv',~'put_opvLost'); 

 

De seguida irá ser apresentado uma breve explicação de cada 

parâmetro do hook: 

• Aqui nós configuramos um array vazio para os nossos logic hooks, e 

deve ser sempre chamado $hook_array: 

$hook_array[‘before_save’] = Array(); 

 

• De seguida iremos adicionar um hook do tipo ‘before_save’, para 

isso adicionamos um array vazio para essa chave: 

$hook_array[‘before_save’] [ ]= Array(); 

 

• A linha de código acima adiciona um logic hook ao before_save 

hooks, este array contém cinco parâmetros na qual define o hook: 

o O primeiro argumento (27) é a ordem de classificação, se 

desejarmos um hook para disparar antes deve-se utilizar um 

número menor, caso desejarmos que seja disparado mais 

tarde utilizamos um número maior. Os números em si são 

arbitrários. 
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o O segundo argumento (“updateEstadoProcessoLost”) é 

simplesmente um rótulo para o logic hook, deve ser um nome 

curto e descritivo. 

o O terceiro argumento é onde a classe deste Logic Hook se 

encontra, neste caso está na pasta “NkaLib/Hook_Opv.php”. 

o O quarto argumento é o nome da classe para a classe Logic 

Hook (“Hook_Opv”), é comum que o nome da classe 

corresponda ao nome do ficheiro, não sendo necessário. 

o Por fim, o quinto argumento é a função que irá ser chamado 

na classe, neste caso é a função “put_opvLost”. 

 

Os restantes operadores PUT, nomeadamente as oportunidades 

adjudicadas e as oportunidades a aguardar orçamentação também foram 

criados Logic Hooks do tipo “before_save”.  
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5. Análise de Resultados 

Foram várias as unidades curriculares da licenciatura que ajudaram 

para a realização deste estágio, nomeadamente Análise e Projeto de 

Sistemas, Integração de Sistemas de Informação e Multimédia e 

Tecnologia Web. 

 Na unidade curricular, Análise e Projeto de Sistemas, contribui para 

a identificação dos requisitos funcionais e não funcionais do projeto de 

estágio. 

 A unidade curricular (UC) de Integração de Sistemas de Informação 

e Multimédia e Tecnologia Web contribuíram para o conhecimento no 

desenvolvimento e compreensão dos web services, Rest e SOAP. É de 

notar que foram realizados em linguagens de programação diferentes, 

nomeadamente C# e NodeJS, respetivamente. 

 No entanto estes conhecimentos não foram suficientes para o 

desafio que a empresa me lançou, por isso tive que aprender e a adaptar-

me a novas tenologias como o SuiteCRM e a novas linguagens de 

programação, o PHP. 

 Como o estágio foi inserido num projeto que é paralelamente 

desenvolvido com outra empresa e por ter uma dimensão grande foi, 

inicialmente, difícil de perceber todos os componentes e estrutura do 

projeto. 

Contudo, todos os web services foram desenvolvidos de forma que 

o SuiteCRM continue ligado com a aplicação web, não foi possível serem 

logo utilizados porque o projeto ainda se encontra em desenvolvimento. 
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6. Conclusão 

Este estágio curricular foi inserido no projeto “Desenvolvimento de 

Aplicação Cloud Integrada com o Software de Gestão Primavera e 

SuiteCRM”, que tem como objetivo integrar todos estes sistemas e 

facilitar as operações em possíveis clientes e oportunidades de orçamento 

da empresa Ecofirma. 

As tarefas que foram propostas para o desenvolvimento foram 

essencialmente os web services para a aplicação de modo a permitir que 

se realizassem variadas operações nas oportunidades de orçamentos.  

Não foi possível avançar mais com o projeto, pois caso se avançasse, 

havia o risco de o mesmo entrar em estado crítico, sendo compreensível 

uma vez que não era da inteira responsabilidade da empresa o 

desenvolvimento do projeto todo. 

Os web services implementados são do tipo REST, programados em 

PHP e devolvem os resultados em formato JSON. 

Por fim, posso concluir que com a realização deste estágio permitiu-

me conhecer e aprender novas tecnologias e novas linguagens em um 

contexto profissional e que combinadas tornam uma aplicação 

completamente funcional. 
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