
Resumo 

 

Descreve-se o processo de desenvolvimento de uma nova funcionalidade dos 

serviços de impressão da FEUP, efectuado no âmbito do programa de estágios do 

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação, na Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto. 

O trabalho foi desenvolvido no Centro de Informática Prof. Correia de Araújo (CICA) 

e teve como objectivo dar aos utilizadores do sistema informático da FEUP a 

possibilidade de trocarem a senha global de acesso ao sistema informático em 

qualquer uma das impressoras Xerox multifunção administradas pelo CICA. As 

principais motivações para o trabalho foram a redução do número de solicitações de 

trocas de senha ao serviço de atendimento ao público do CICA (HelpDesk) e a 

possibilidade de se prescindir de um computador para se efectuar tais trocas. 

Pretendia-se, também, adquirir melhores conhecimentos técnicos sobre a tecnologia 

Extensible Interface Platform (EIP) da Xerox. 

O projecto foi desenvolvido com base em tecnologias genéricas, HTML, JavaScript, 

Perl e na recente tecnologia EIP, específica à Xerox.  

O trabalho foi muito bem sucedido, todos os objetivos propostos foram atingidos e o 

sistema está em fase de testes de campo, prevendo-se que venha a ser 

disponibilizado aos utilizadores da FEUP muito em breve. 

 

  

Abstract 

 

It is described the process of the development of a new functionality of the FEUP’s 

printing services, made under the program internship of the Integrated Master in 

Informatics and Computation Engineering, at the Faculty of Engineering of Porto’s 

University. 

The work was developed at the Computing Centre “Professor Correia de Araújo” 

(CICA) and the target was to provide the computer system’s users in FEUP, the 

possibility of changing their global access password to the computer system in any of 

the Xerox multifunction printers managed by CICA. The main motivations for the 

project were to reduce the number of requests for password changing, submitted to 

the HelpDesk service of CICA and making those changes possible without a normal 



computer. Also, it was intended to acquire better know-how on the Extensible 

Interface Platform (EIP) of Xerox. 

The project was developed on base generic technologies, HTML, JavaScript, Perl 

and on the most recent EIP technology, specific of Xerox. 

All the proposed goals were met and the system is in the field testing phase; it is 

expected to be available to the FEUP’s users shortly. 

 


