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Resumo

As constantes mutações do mundo do retalho suscitam a necessidade de estabelecer uma 
arquitectura de sistemas suficientemente flexível, para proporcionar rápidas transformações, ou 
incluir novas funcionalidades. Assim, este documento incide sobre uma abordagem dinâmica 
que suporte a migração sustentada entre dois sistemas informáticos, através de uma framework 
de publicação/ subscrição.

O projecto tem como principal  objectivo,  reaproveitar  e melhorar os poucos fluxos de 
publicação de dados simples, do ERP central (ORMS), que seguem a filosofia EAI e alargar a 
estratégia a um tipo de dados mais  complexos e que apresentem um volume considerável, tal 
como conceber uma  fórmula de igual modo flexível, para a informação a subscrever por um 
qualquer  aplicativo.  Ainda  como  objectivo  é  definido  que  sejam  construídas  todas  as 
ferramentas  necessárias,  tanto  para  carregar  aplicativos  que  se  liguem  à  comunicação  por 
intermédio desta  framework,  como criar capacidades interpretativas  nas ferramentas que não 
suportem a mensagem genérica recebida.

A estratégia EAI de publicação encontra-se fundada no registo dos conceitos de negócio 
numa área temporária,  do que  se  deve  enviar.  A revisão  destes  fluxos,  pretende  facilitar  a 
moldagem das  mensagens  associadas  aos  conceitos  de  negócio,  como uma  optimização  da 
performance e melhorar a qualidade de tratamento de erro.

Relativamente à subscrição de informação enviada pelo novo ERP (IMAGE), a estratégia 
volta a cair numa abordagem de colocar as mensagens numa área temporária suficientemente 
vasta  para  guardar  o  conceito  de  negócio  recebido,  independentemente  da  aplicação. 
Posteriormente, a informação é incluída no ERP (ORMS), através da alimentação de processos 
existentes, ou na sua falta, recorre-se à criação de algoritmos que validem funcionalmente o 
conceito antes de o adicionar no novo sistema.

O carregamento das novas aplicações é conseguido por um MasterData, uma base de dados 
paralela que guarda toda a informação enviada do ERP central. A capacidade de compreensão 
dos  aplicativos  das  mensagens  genéricas  enviadas,  é  garantido  com  uma  camada  de 
mapeamento intermédia.

Como consequência do projecto é alimentado o novo ERP num ambiente de produção, em 
tempo real. Simultaneamente, os utilizadores validam a primeira migração de funcionalidades 
do ERP antigo, quando os conceitos de negócio do ERP são recebidos,  o que permite uma 
adaptação progressiva e uma comparação fidedigna entre ambos.
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Abstract

The changing in  retail  world raise  the  need to  establish  a  system architecture  flexible 
enough to provide rapid, or to include new features. Therefore, this report focuses on a dynamic 
approach that supports the sustained migration between two systems through a framework of 
publication/ subscription.

The project main objective is reusing and improving the few publication flows of simple 
data, from the central ERP (ORMS), which follow the philosophy EAI and extend the strategy 
to a more complex type of data, with bigger communication volume. Another achievement is to 
design a formula similarly flexible, for information to subscribe any application. All necessary 
tools to assist this plan must be built, such as: do a first-load of the applications connect to the 
framework,  or  provide  interpretive  skills  on  the  systems  which  don't  support  the  generic 
message received.

The publication EAI strategy is based on registration of business concepts in a temporary 
area, with what will be sent. A review of these flows will help the casting(reshape) of messages 
related  to  the  concepts  of  business,  and  optimize  the  performance  and  improve  the  error 
treatment.

About the subscription, the information sent by the new ERP (IMAGE), the strategy fall 
back on an approach to put the messages in a temporary area sufficiently large to save the 
concept of business received, of any application. Subsequently, the information is included in 
the ERP (ORMS), through the existing processes, or if they aren't available then must be created 
algorithms, that functionally validate the concept before it is added into the new system.

The loading of new applications  is  achieved by a MasterData,  a  parallel  database that 
stores  all  the  information  sent  from central  ERP.  The  ability  of  understanding  the  generic 
messages sent to the applications, is provided with an intermediate mapping layer.

As a result of the project, the new ERP is fed in a production environment in real time. 
Simultaneously, users validate the first migration of functionalities of the old ERP, when the 
concepts of ERP business are received, allowing a gradual adaptation and a reliable comparison 
between them.
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1 Introdução

1.1 Contexto/Enquadramento

1.1.1 Área do Projecto

No mundo de negócios,  toda e qualquer oportunidade para melhorar uma operação ou 
processo, quer seja o tempo, o número de recursos, ou o lucro é passível de investimento e 
esforço pelos seus responsáveis.

Ao longo das últimas décadas tem acontecido uma aposta clara por parte das empresas, na 
inovação e tecnologia, para alcançarem a tão famigerada optimização de processos. Primeiro 
com um forte investimento no hardware, seguindo-se por aquisição de software.

No entanto, o empenho desenfreado só por si em algo de novo, não é necessariamente a 
solução instantânea para todos os problemas e algumas organizações aprenderam-no da pior 
maneira. Para que uma aposta nestas novas áreas retorne o lucro esperado, é preciso que a 
novidade tecnológica e os processos de negócio empresariais em funcionamento, se encontrem a 
meio  do  caminho,  para  criarem  uma  estratégia  de  evolução  progressiva  e  adequada  aos 
requisitos da organização.

O mercado do retalho e os seus intervenientes são parte integrante da moldura descrita. 
Estes procuram optimizar os seus processos de negócios, através do constante reajuste dos seus 
sistemas informáticos organizacionalmente transversais,  conhecidos por  Enterprise Resource 
Planning (ERP).

Contudo,  os  acontecimentos  podem  ultrapassar  o  curso  natural  de  um  caminho  de 
amadurecimento seguro, mas lento, e a solução escolhida pela empresa, não passar por uma 
reconfiguração do seu sistema. Pode muito bem, optar pela a aquisição de uma ferramenta já 
construída e com prova dadas naquele critério específico, para assim responde rapidamente a 
um requisito em falta nos seus processos de negócio.

Assim e devido às sempre constantes mudanças de um mercado tão dinâmico, como é o 
retalho, surgem duas ideias importantes a reter para garantir a viabilidade de qualquer ERP: a 
permanente adaptação do sistema e o recurso a uma estratégia flexível onde qualquer novo 
serviço, de uma nova ferramenta seja facilmente configurável,  com o ambiente actual. Uma 
resposta a este segundo ponto é a implementação de uma arquitectura de inspiração  Service-
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Oriented Architecture (SOA), que através da sua filosofia que salta as barreiras tecnológicas das 
diferentes aplicações e permite a integração da nova ferramenta, nos processos de negócio dos 
outros sistemas que cubram a mesma área e vice-versa.

Deste modo, o cruzamento dos ERP's de retalho, com uma arquitectura de inspiração SOA 
são uma mais valia para os retalhistas e para os elementos envolvidos no processo de que novas 
aplicações, ferramentas,  ou mesmo novos sistemas, falem a mesma língua que o ERP, pois 
levam a que os objectivos de concretização de uma qualquer oportunidade de negócio seja mais 
fácil, veloz e eficientemente atingido.

1.1.2 Local de desenvolvimento do Projecto

A  Wipro  Portugal  faz  parte  de  uma  companhia  multinacional  conhecida  por  Wipro 
Technologies, que tem como organização mãe a Wipro Limited.

A Wipro foi criada em 1945 e na altura era uma empresa do sector agrícola industrial, com 
o nome Western India Vegetable Products Limited, que mais tarde evoluiu para um acrónimo. 
As suas reminiscências do seu passado como produtor de óleos vegetais (ainda o é), hoje ainda 
podem ser notadas no seu logótipo, um girassol, que é uma das matérias-primas para o fabrico 
dos óleos [FGIQ].

Como uma típica empresa asiática, a Wipro, com o seu crescimento avançou para outras 
áreas,  acabando  por  chegar  ao  hardware  na  década  de  setenta  onde  lançou  no  mercado  o 
primeiro computador indiano.

Após a entrada no mercado do software, a empresa em 1992 lançou-se numa campanha 
para atingir níveis de qualidade elevados, resultando em 1995 no certificado de qualidade ISO 
9001 e posteriormente, em 1998, passou a ser a primeira organização, a nível mundial a atingir 
o reputado CMMi nível cinco.

Actualmente, a Wipro é a terceira maior companhia indiana na área do IT, atrás da Tata e 
da InfoSys, o que não implica dificuldade à sua afirmação como uma empresa com dimensão 
global. É maior fornecedor de serviços mundial na área da investigação e pesquisa, tem cerca de 
80 mil colaboradores, está cotada na bolsa de Nova Iorque e é uma das 500 maiores empresas 
segunda a revista Forbes.

A Wipro Portugal foi criada em Julho de 2008, enquadrando-se quase exclusivamente no 
sector da Wipro Retail, por consequência da aquisição da Enabler S. A. em Julho de 2006. A 
aquisição surge de uma campanha de compra da Wipro Technologies de empresas pequenas e 
especializadas em segmentos do mercado, para colmatar as suas carências na área do retalho.

A Enabler foi criada em 1997, autonomizando-se da Direcção de Sistemas de Informação 
da SONAE Distribuição, com um nome que expressava o seu objectivo de ajudar os clientes a 
conceber  e  implementar  Sistemas  de  Informação  que  possam  apoiar  e  expandir  os  seus 
negócios, actuando como um enabler (facilitador) destas soluções [FCCV].

Focada  em  “fornecer  soluções  de  sistemas  de  informação  aproveitando  o  elevado 
conhecimento de toda a Cadeia de Retalho”, a Enabler apostava no estabelecimento de relações 
de parceria com os seus clientes que possibilitem o entendimento profundo do seu negócio e a 
oferta de soluções adequadas às suas necessidades.

A sua experiência cobre grande parte das necessidades dos sistemas para retalho desde 
ERP,  passando pela  Gestão  de Inventários,  até  ao E-Business,  Data  Wharehousing,  Supply  
Chain  Management,  Business  Inteligence,  mas  também  Suporte  técnico  e  Enterprise 
Integration Applications.

Actualmente, a Wipro Portugal está presente com projectos em retalhistas de um pouco de 
todo o mundo, como: os Estados Unidos da América, o Brasil, o Chile, os Emirados Árabes 
Unidos, o Kuwait, o Reino Unido, França, Holanda, Espanha, Itália, Croácia, Portugal, etc. A 
empresa também conta com cerca de 300 colaboradores
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É objectivo da Wipro Portugal, apoiar a estratégia da Wipro Retail de afirmar-se à escala 
mundial como uma empresa líder na implementação e apoio de soluções específicas para o 
mercado do retalho.

1.2 Projecto

A integração de  sistemas  de informação empresariais  (EAI),  ao nível  do serviço  e  da 
informação, suportando a capacidade deles trocarem informações e processos em tempo-real é o 
primeiro passo no sentido do suporte de soluções completas de Business Process Management 
(BPM). A capacidade de fazer negócio numa atmosfera de “event-driven” e com uma latência 
reduzida, através da integração dos processos internos e externos à empresa, é uma vantagem 
estratégica clara no negócio.

O  cliente  DeSpar  encontra-se  num  ambiente  de  sistema  misto,  onde  tanto  recorre  às 
ligações personalizadas e de necessidade do tipo ponto-a-ponto, como à troca de informação 
através de uma framework estruturada de publicação, em formato de BUS. Ambos os estilos de 
comunicação são montados para atingir os objectivos do cliente, ou seja, a rentabilização de 
recursos dos informáticos, que consequentemente proporcionam as desejadas oportunidades de 
negócio e rápidos reajustamentos ao mercado envolvente do retalho.

Analisando o ambiente actual de dois planos distintos de comunicação e usufruindo duma 
experiência piloto do desenvolvimento de um sistema de publicação de dados fundamentais 
para  duas  aplicações,  o  SAS  e  o  PCC,  baseado  nos  conceitos  Enterprise  Application  
Integration, torna-se evidente que estão lançados os dados para a implementação plena de uma 
arquitectura SOA, pois os princípios EAI respondem e fundem-se claramente com este tipo de 
arquitectura.

O  projecto  “Suporte  à  migração  de  ERPs  através  de  uma  framework de 
publicação/subscrição”, traz ao de cima as vantagens competitivas de um sistema integrado de 
arquitectura  SOA,  que  põem  a  falar  entre  si  dois  ERPs  totalmente  diversos  e  permite 
implementar uma metodologia de migração por etapas/processos de negócios entre ERPs.

A  forma  de  comunicação  pela  estratégia  EAI  de  dados  fundamentais,  é  reajustada, 
optimizada  e  transformada  para  atingir  um modelo  de  flexibilidade  elevado,  resultando  na 
resposta  aos  novos requisitos  das  aplicações  do novo ERP IMAGE, que  precisam de  estar 
conectadas em tempo real com o ERP actual ORMS e ao mesmo tempo continuar a abastecer as 
outras aplicações que já se encontravam ligadas à framework.

Com o projecto, a estratégia EAI é melhorada e adaptada a novos tipos de fluxos com 
novas problemáticas, como o envio de dados transaccionais, onde estados e datas do conceitos 
comunicados afectam a expedição, tal como a passagem de conceitos de negócio com enormes 
quantidades  de  dados.  Outra  situação  nova  que  o  projecto  responde  é  o  desenho  e 
desenvolvimento de fluxos de subscrição de dados, passados do IMAGE para o ORMS.

O projecto resulta numa arquitectura SOA, baseada em estratégias EAI, que têm como suas 
máximas a dinâmica de comunicação de conceitos, a rapidez e integridade funcional do que é 
comunicado.

1.3 Motivação e Objectivos

A motivação deste projecto, passa por conseguir extrapolar um princípio de migração entre 
dois ERPs de retalho, com o recurso a uma framework BUS, que seja suficientemente dinâmica 
de modo a  suportar  todo o processo,  sem que nenhum dos dois sistemas implicados sejam 
afectados  e  sobretudo  os  utilizadores  possam  realizar  uma  adaptação  suave  aos  novos 
aplicativos  do novo ERP,  ao mesmo tempo que os processos  e conceitos de negócio ainda 
podem ser validados no ERP antigo. Isto permite  unir  o melhor dos dois mundos,  ou seja, 

3



Introdução

reduzir resistências à mudança e garantir que essa mudança não traz perda de conhecimento já 
adquirido.

O  objectivo  base  deste  projecto  é  usufruir  dos  recursos  disponíveis  no  ambiente  do 
retalhista,  optimizando-os.  Isto  não  para  conclusão  de  um sistema comunicante  simples,  já 
previamente desenvolvido, com recurso a uma  framework de BUS e seguindo uma filosofia 
EAI, mas para definir uma estratégia de migração por etapas das diversas funcionalidades do 
ERP actual, o ORMS, para um novo ERP, o IMAGE. A evolução desta  framework para um 
plano  de  publicação/subscrição  de  dados,  deve  permitir  manter  a  integração  de  aplicações 
novas, ou já estabelecidas com o ERP actual, ao mesmo tempo que origina a oportunidade de 
migração de funcionalidades, de um modo faseado e seguro (sem perda de conhecimento de 
negócio já embutido no ERP corrente), para um novo ERP.

Além  deste  plano  geral,  a  framework deve:  manter  a  velocidade  e  sincronismo  para 
grandes  volumes de dados;  disponibilizar  os  mecanismos apropriados  para  o  tratamento de 
erros;  fornecer  mecanismos de carregamento inicial,  ou first-load;  suportar  diferentes  ERPs 
ligados ao BUS; e garantir que a flexibilidade dos conceitos EAI sejam mantidos, evitando 
personalizações de comunicação a qualquer sistema específico.

Uma vez que se pretende que esta framework suporte a migração entre ERPs, deve também 
disponibilizar mecanismos que efectuem a sincronização funcional, de modo a que o formato de 
um conceito funcional num sistema, seja possível ser replicado num sistema diferente, embora o 
mesmo conceito de negócio tenha um formato diverso em ambos os sistemas.

1.4 Estrutura da Dissertação

Este relatório está dividido em sete partes principais. Depois da introdução, onde o leitor 
encontra uma breve descrição da área de enquadramento do projecto, tal como a empresa onde 
foi  realizado.  Também  se  resume  em  que  é  que  o  projecto  consiste  e  quais  são  os  seus 
objectivos.

O segundo capítulo menciona o estado da arte e são apresentados trabalhos relacionados, 
em parte por via de uma revisão tecnológica.

No capítulo Definição do Problema, o problema é relatado com grande detalhe, seguindo-
se um capitulo que expõem as soluções propostas para o resolver.

A quinta secção aborda a forma de implementação das soluções propostas no capítulo 
precedente.

Na sexta secção, Testes e Experiência Piloto, é explicada qual foi a estratégia de testes 
efectuada e abordada a experiência desenvolvida pelo cliente, para testar num ambiente real os 
desenvolvimentos deste projecto.

O sétimo e último capítulo, é a clássica Conclusão e trabalho futuro. Onde é feito um 
resumo do trabalho realizado e uma reflexão escrita do cumprimento de objectivos, assim como 
dos  impactos  deste  projecto.  Também é  “levantado  o  véu”  do  que  poderão  ser  os  futuros 
desenvolvimentos deste trabalho.
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2 Revisão Bibliográfica

2.1 Estado da Arte

Tendo como ponto de partida, o ambiente multi sistema deste retalhista, que inicialmente 
estava ligado entre si por ligações ponto-a-ponto e posteriormente alterou-se para uma estratégia 
de arquitectura de BUS, pode levantar muitas questões. Mas a primeira das quais e a principal 
para este capítulo, é sem qualquer dúvida, a origem da nova arquitectura.

A ideia surge do conceito de  Enterprise Application Integration, também conhecido por 
EAI.

Num mundo onde em qualquer área,  o  número de aplicativos  cresce continuamente,  a 
possibilidade destas novas ferramentas conterem informação que não é transmita às restantes é 
uma  situação  bastante  real,  que  provoca  ilhas  de  informação,  perdas  de  eficiência,  a  não 
automatização  do  sistema  como um todo  e  erros  em qualquer  processo  de  negócio  ou  de 
funcionamento.  Consequentemente,  o  EAI  surge  como um processo  de  integração  entre  as 
distintas  ferramentas,  possibilitando  a  organização  da  informação  e  a  automatização  de 
processos de negócio.

Contudo, o EAI não visa só proporcionar acesso à informação, mas também simplificar 
este  acesso.  Muito  frequentemente  os  aplicativos  estão  instalados  em  sistemas  operativos 
diversos, ou utilizam bases de dados distintas, falam linguagens diferentes, ou o seu fornecedor 
já  não  existe.  Toda  esta  diversidade,  é  ultrapassada  através  de  um processo  de  integração 
transversal,  baseado nos processos de negócio dos aplicativos, evitando assim problemas de 
migração de aplicativos e das componentes que o constituem.

Outro  aspecto  positivo  da  estratégia,  é  independentemente  do  número  de  aplicativos, 
apenas há um único interface, para o mesmo processo de negócio ou o mesmo tipo de dados de 
referência, resolvendo assim o clássico problema das arquitecturas em estrela, ou ponto-a-ponto. 
Estas arquitecturas, desencadeiam um crescimento superior nas comunicações, pois cada nova 
aplicação, para o mesmo tipo de informação, necessita de criar novos canais de comunicações e 
respectivos interfaces, com as ferramentas já existentes.

Para além das vantagens atrás expostas, há a acrescentar que o conceito EAI disponibiliza 
a informação em tempo real e a sua manutenção é mais simples, que uma malha de ligações.

No entanto, também tem a sua cota parte de aspectos negativos. O arranque de um projecto 
deste  nível  implica  grande esforço,  por  todas  as  partes  intervenientes,  e  grande  partilha  de 
conhecimento.  Além  disso,  o  projecto  necessita  de  muitos  recursos  no  seu  início,  pois 
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basicamente todas as interfaces necessitam de ser desenvolvidas (isto se o cliente em questão 
pretender arrancar com um solução EAI a 100% desde o início).

Com este confronto, entre ambas as arquitecturas possíveis, falta mencionar a terceira via. 
Há no mercado, diversas soluções de ERP, nas mais distintas áreas, que procuram responder a 
todas as necessidades dos seus clientes, com um vasto leque de aplicativos. Quando, nem a 
própria gama é suficiente, no sentido de interacção entre os produtos, estes criaram sistemas 
internos  de  EAI,  prontos  a  ligar  o  ERP e suas  ferramentas  (no  caso da Oracle  e  SAP,  os 
aplicativos nas versões mais recentes, comunicam à partida através da framework EAI interna), 
com sistemas externos.

Este tipo de solução implica: migrações massivas para os seus ERP, algo que é sempre 
muito delicado e tem um risco maior; ou suportar os custos inerentes, que o fornecedor de 
serviços cobra para montar o seu ERP, com os aplicativos já existentes.

Saltando de volta ao ambiente do projecto, o retalhista em causa e à sua arquitectura de 
comunicação.  A solução  anteriormente  seguida  foi  implementar  uma  arquitectura  de  BUS, 
baseada na estratégia de EAI, para todos os novos aplicativos que surjam. Quer seja para novas 
ferramentas  que  desejam  comunicar  com  o  ERP,  ou  por  outro  lado,  quando  a  troca  de 
informação ocorre entre aplicativos que não o próprio ERP.

Assim  os  custos  de  arranque  não  são  tão  elevados,  nem  as  ligações  ponto-a-ponto 
implementadas  sofrem instabilidade,  permitindo que  o  negócio  continue a  funcionar  nessas 
áreas. Também, a hipótese de migração do ERP para versões mais recentes, onde o ambiente 
EAI é inato foi posto de lado, devido a vários factores, mas sobretudo ao trabalho que será 
realizado no projecto submetido nesta tese e as ramificações deste (a migração dinâmica para 
um novo ERP, desenvolvido pelo grupo empresarial de retalho, ao qual o cliente pertence).

No que diz respeito ao trabalho desenvolvido na área, neste retalhista.
Inicialmente,  a  framework EAI  cresceu  para  enviar  dados  fundamentais  de  negócio 

contidos no ERP (ORMS), para duas aplicações que precisam da informação e assim operarem 
correcta e sincronizadamente (um aplicativo de calculo de preços, PCC; e uma ferramenta de 
planificação da localização produtos dentro das lojas).

Posteriormente, o âmbito aumentou, com o primeiro fluxo de recepção por parte do ERP. 
Este  workflow,  continha  informação  totalmente  nova  para  o  ERP,  até  mesmo ao  nível  do 
conceito de negócio (a planificação dos produtos em lojas), sendo assim de fácil integração pelo 
ERP, visto não afectar nenhum processo de negócio existente.

No âmbito do projecto, uma nova fase da estratégia EAI será desenvolvida, dando especial 
ênfase  à  optimização  das  estruturas  existentes,  tendo  em  conta  que  a  primeira  fase  EAI 
constituiu uma experiência piloto no retalhista das trocas por esta  framework. Havendo ainda 
muitas  carências  a  suprimir,  para  a  estratégia  atingir  a  sua  plenitude  e  demonstrar  as  suas 
maiores vantagens em processos de negócio imediatamente críticos para o cliente. Entre tais 
desafios, pode-se enumerar os seguintes:

● envio e recepção dos primeiros dados transaccionais;

● informação relacionada com movimentações e operações sobre os dados fundamentais;

● além da publicação e integração dos primeiros processos de negócio.

2.2 Retalho

O projecto descrito no presente documento, desenrola-se num retalhista, originando desta 
feita que a área do retalho seja o seu pano de fundo. Assim sendo, todo e qualquer conceito do 
negócio do retalhista, e por extensão do universo do retalho, são elementos fulcrais para uma 
melhor compreensão do trabalho aqui retratado.
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O primeiro contacto de uma pessoa com esta temática, talvez aconteça quando ainda novos 
pedem-nos para realizarmos um pequeno recado e comprarmos algo que esteja em falta em 
casa,  ou  no  local  onde  nos  encontramos.  Dirigimo-nos  à  mercearia,  feira,  minimercado, 
drogaria, ou outro tipo de estabelecimento mais próximo, para procurar o produto e adquiri-lo.

Esta vulgar acção, tantas vezes repetida ao longo dos tempos e por diversos indivíduos, 
colocou em jogo as elementares regras de mercado, da oferta e da procura. A incessante busca 
das pessoas por objectos criou o comércio e por sua vez surgiram locais onde os mais diversos 
produtos eram vendidos, originando assim primitivas formas de retalho.

Com as sucessivas evoluções, estes locais tornaram-se estabelecimentos permanentes, o 
que contribuiu para a verdadeira criação do retalho propriamente dito, ou seja, a venda de bens 
ou mercadorias,  num local  fixo como uma loja,  em quantidades pequenas ou unitárias para 
consumo directo do comprador [LIRDS].

Figura 2.1: Carrinho de compras num retalhista.

2.2.1 Conceitos a reter

O primeiro conceito a reter sobre retalho é o tipo de espaço onde os produtos são vendidos. 
Entre estes temos:

Mercados/  feiras –  como  já  mencionado  anteriormente,  é  o  modo  de  venda  mais 
primitivo. Normalmente são organizadas ao ar livre e somente em alguns dias da semana.

“Comércio tradicional” – também conhecido como “single store”, na maioria dos casos 
tem um cariz familiar e é única, no sentido de não haver uma cadeia de lojas.

Lojas de conveniência – este tipo de lojas apareceram associadas a postos de combustível 
(no nosso país poucos exemplos há que não tenham recorrido a esta simbiose). Apresentam-se 
com horários maiores que os usuais, incluindo durante a noite. Os seus produtos são mais caros 
que nos outros retalhistas.

Supermercado –  trata-se  de  uma  grande  superfície  que  vende  sobretudo  produtos 
alimentares. Exemplo: Pingo Doce, Bonjour.

Department  store –  são  lojas  que  disponibilizam  uma  vasta  variedade  de  artigos. 
Exemplo: El Corte Inglês
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Clothing  and  accessory  store –  lojas  de  acessórios,  bijutaria,  acessórios.  Exemplos: 
Mango, Zara, Acessories, Parfois.

Discount store – a sua definição mais simples passa por ser um supermercado, mas onde 
os  produtos  não são necessariamente  repostos  pela  mesma marca quando acabarem, com o 
intuito de baixar os preços. Com este propósito,  também apresentam um número menor de 
funcionários. Exemplos: Lidl, antigo Plus, Minipreço.

Category killers – estão especializados em gamas de produtos muito restritas e tentam 
apresentar preços inferiores nestes produtos, em relação aos retalhistas concorrentes. Exemplos: 
SportZone, Decatlhon, RadioPopular.

Hipermercado – passam por um conceito de mistura entre supermercados e department  
stores, onde o  self-service é praticamente total, a variedade de produtos é enorme, incluindo 
marcas dentro da mesma linha (profundidade de gama na loja). Exemplos: Continente, Jumbo.

Distance retailing – é uma loja virtual, de venda de produtos por encomenda. A primeira 
aplicação deste conceito utilizou os canais de comunicação telefónicos e por correspondência. 
Hoje em dia, também usa a Web. Exemplos: La redoute, Amazon, Círculo dos Leitores.

O tipo de loja é sem dúvida um elemento estratificador do retalho. Contudo, a forma como 
uma loja é gerida é algo que também merece destaque.

Originalmente, as cadeias de retalhistas eram donas de todas as suas lojas, no entanto isto 
apresenta  uma  barreira  à  rápida  expansão,  tanto  como  um  risco  considerável  em  maus 
momentos, além das questões financeiras associadas. Assim, surgiu a ideia do franchisado, que 
permitir  que  terceiros  possam  abrir  lojas,  ou  explorá-las,  com  o  nome  da  “casa  mãe”  e 
utilizando as suas gamas de produtos.

O preço é conceito importantíssimo para os retalhistas, afinal é um factor que permite que 
os consumidores se dirijam ou não aos seus estabelecimentos. Por isso, a sua definição chega a 
ser digna de estudos científicos ao psíquico dos seres humanos, resultando em preços associados 
a números de sorte, ou à tentativa de partida psicológica de preços terminados em “0,99”. As 
promoções  também  jogam  aqui  um  importante  papel,  pois  conseguem  atrair  clientes 
desprevenidos, ou sequiosos por um desconto.

Outra situação relativa aos preços são os saldos. A criação de épocas especiais, onde o 
preço dos produtos pode ser inferior à época normal. Tal período especial, leva a verdadeiras 
corridas  as  lojas  em  alguns  países,  daí  existirem  fortes  regras  judiciais  e  controle 
governamental, para garantir uma justa concorrência entre os retalhistas.

A logística de qualquer actividade económica é um critério tão determinante, que pode 
levar empresas à falência,  isto quando as suas políticas são mal definidas.  O retalho não é 
diferente, mas com a agravante: da procura diária dos bens de consumo pelas pessoas; que o 
espaço de produtos em stock é caro; e por fim, o transporte entre localizações é cada vez mais 
algo  a  ter  em  conta.  Consequentemente,  a  cadeia  de  distribuição  (ou  supply  chain)  e  o 
reaprovisionamento são os conceitos da logística mais relevantes.

A cadeia de distribuição é toda a estrutura de abastecimento das lojas, desde o fornecedor, 
passando por entrepostos ou não, para que os produtos sejam adquiridos pelo consumidor.
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Figura 2.2: Cadeia de abastecimento.
Já o reaprovisionamento é o mecanismo de encomenda ao fornecedor de artigos, para que 

os níveis de stock se mantenham aceitáveis.

2.3 Oracle Retail

A Oracle é uma das maiores organizações mundiais de  software, sendo mais conhecida 
pelos seus sistemas de base de dados. Esta companhia também se alargou ao desenvolvimento e 
venda de outros tipos de software empresarial, como: ferramentas de desenvolvimento de bases 
de dados, middleware, enterprise resource planning (ERP), customer relationship management 
software (CRM) e supply chain management (SCM) [PorR].

O sucesso  da  companhia  e  a  sua  contínua  ambição  de  expansão  a  todas  as  áreas  de 
negócio, desencadeou uma estratégia de mercado de compra de empresas mais pequenas, que no 
entanto detinham conhecimentos nas áreas mais carentes da Oracle. Entre estas aquisições, há a 
destacar a aquisição da RETEK (organização que detinha o conhecimento sobre o ORMS, na 
altura  Retek Merchandising System,  ou RMS), ProfitLogic e 360Commerce, pois eram todas 
empresas na área do retalho.

Com  a  aquisição  destas  empresas  e  a  vontade  de  expansão  da  Oracle  ao  retalho,  a 
organização  criou  um  grupo  de  ferramentas  de  apoio  aos  retalhistas,  que  permitam  o 
desenvolvimento  e  consolidação  das  estruturas  financeiras  e  operacionais  destes,  além  de 
possibilitar  a  optimização  dos  seus  recursos  em  relação  à  concorrência.  Este  conjunto  de 
utensílios foi dado o nome Oracle Retail.

Além de uma rentabilização de recursos, realizada sobretudo através da integridade de 
informação e a um bom planeamento da cadeia de abastecimento, o Oracle Retail, tem na sua 
modularidade  outro  ponto  forte.  Tal  aspecto,  permite  que  os  seus  clientes  embora  estejam 
interessados num ou outra ferramenta  Oracle Retail, não desejem adquirir todas, mas mesmo 
assim permitindo que possam usufruir a cem por cento do software que escolheram. Assim os 
módulos foram organizados nas seguintes áreas de retalho distintas:

● Merchandise Operations Management – MOM

● Merchandise Optimization & Planning (Demand & Planning) – MOP

● Demand & Planning (módulo contém componentes de outros módulos) – DP

● Business Intelligence & Integration (Enterprise Infrastructure) – BI&I.

● Integrated Store Operations – ISO
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● Supply  Chain  Management  (Supply  Chain  Execution,  Inventory  Optimization  &  
Planning e Demand & Planning) – SCM

Figura 2.3: Arquitectura das soluções Oracle Retail.

Dos seis módulos, talvez o mais relevante seja o Merchandise Operations Management, ou 
não fosse o módulo onde está inserido o coração de todo o sistema e um dos ERP que este 
projecto foca, o ORMS.

2.4 ORMS

O Oracle Retail Merchandise System (ORMS) foi um sistema inicialmente desenvolvido 
pela Retek e desde então continuamente modificado, para responder aos requisitos dos seus 
clientes.  Este crescimento, versão após versão, originou que algumas das suas áreas fossem 
retiradas do seu corpo, para darem origem a novas aplicações [PORMS].

Hoje em dia o ORMS é uma ferramenta flexível e escalável, com uma manipulação de 
dados  altamente  rentável,  criando  ganhos  de  tempos  e  incremento  na  produtividade.  Este 
utensílio caracteriza-se por controlar a gestão de  stocks,  reaprovisionamento de localizações, 
transferências  dentro  do  retalhista,  tal  como  devoluções,  encomendas  e  acordos  com  o 
fornecedor,  além  de  gerir  potenciais  descontos  nas  quantidades  transferidas.  Tudo  isto 
utilizando um sistema um conceito multi-canal, sempre que desejado.

Em  conclusão,  o  ORMS  pode  permitir  um  aumento  nas  vendas,  uma  diminuição  de 
situações de rupturas ou excessos de stock, uma consistência nos dados, uma estabilização dos 
preços dos produtos. E tudo isto, com um fácil manuseamento por parte dos seus utilizadores.

2.4.1 Principais conceitos de retalho a reter relacionado com o ORMS.

A centralidade do ERP permite que um grande número de conceitos das mais diversas 
áreas de retalho lhe esteja associado. No entanto, apenas os mais elementares e estritamente 
necessários  à  compreensão  do  projecto  são  mencionados  e  respectivamente  explicados 
[PRMS12].

 2.4.1.1 Estrutura organizacional
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A estrutura organizacional é a forma como um retalhista organiza geograficamente as suas 
lojas e entrepostos. Então, o ORMS disponibiliza seis níveis de estratificação, sendo que o nível 
superior é unitário, a companhia, que representa a própria empresa.

Assim  e  por  ordem  de  abrangência  geográfica  decrescente,  temos  os  níveis 
organizacionais: companhia, cadeia, área, região, distrito e loja.

Os entrepostos, por oposição às lojas, não estão obrigatoriamente no fundo da hierarquia, 
pois  quer  tanto  podem  ser  associados  a  um  distrito,  como  a  qualquer  outro  estrato  da 
organização.

Há ainda a saliente, que quando o retalhista não precisa de uma rede organizacional tão 
complexa, limita-se a replicar um nível, através de uma relação um-para-um.
 2.4.1.2 Estrutura mercadológica

A estrutura mercadológica está para a estruturação e agrupamento de artigos, tal quanto a 
estrutura organizacional está para as lojas e entrepostos. Tal estrutura viabiliza uma optimização 
na gestão dos artigos.

Esta organização já apresenta mais um nível, ou seja, os seguintes sete patamares: mais 
uma vez a companhia, divisão, grupo, departamento, classe, subclasse e o denominador comum, 
o artigo.

A característica da supressão de níveis da estrutura organizacional, também aqui pode ser 
aplicada.
 2.4.1.3 Tipo de produto

O produto é o elemento mais importante da gestão de stocks realizada por qualquer ERP de 
retalho. O ORMS não é excepção, tendo tipificado os seus aspectos mais comuns, da forma 
abaixo descrita:

Simples  (Staple) –  é  um artigo simples  e unitário,  sem qualquer  variação na sua cor, 
tamanho ou sabor. Possui só um código identificador. Exemplo: um DVD.

Conjunto (Pack) – é um artigo composto, que não é mais que o conjunto de dois ou mais 
artigos simples, também descritos como componente do conjunto. Além do código identificador 
associado a cada componente, o conjunto tem o seu próprio identificador, de maneira a agilizar 
vendas, compras, possíveis contagens de  stock, etc. Exemplo: uma “box” de DVDs de edição 
coleccionador.

Fashion – é um artigo simples, com a diferença que apresenta um critério de variância. 
Este critério é definido no sistema, assim como os valores do universo dessa variância. O artigo 
tem apenas um código identificador,  embora o produto possa ter  características diversas.  A 
vantagem deste artigo, é permitir ao cliente do ERP, controlar qual é o elemento do universo de 
variância com mais ou menos venda, levando a um ajuste nos reaprovisionamentos. Exemplo: 
iogurtes com sabor a baunilha, ou a morango.
 2.4.1.4 Fornecedor

Apesar de o fornecedor ser um conceito ao nível do retalho e de lhe estar associado muitas 
particularidades,  que  os  ERPs  procuram  incessantemente  encontrar  a  resposta,  há  somente 
alguns pontos básicos a mencionar, no contexto do projecto.

Um fornecedor  abastece o cliente  com um ou mais produtos  diferentes.  Sendo que os 
atributos desta associação alteram, quer de artigo para artigo dentro de um fornecedor, quer de 
fornecedor para fornecedor e o artigo ser o mesmo. Nesta segunda situação é relevante estipular 
no  sistema,  qual  é  o  fornecedor  base/primário  do  produto,  para  o  cliente  distinguir  o  seu 
fornecedor preferêncial deste artigo.

A outra característica base relacionada com o fornecedor, é que para o mesmo fornecedor 
que abastece o retalhista com o artigo, pode estar fixado em mais que um país. Então, de igual 
modo, a sinalização do país primário daquele fornecedor de artigo é valiosa (em grande parte 
devido a câmbios ou unidades de medida).
 2.4.1.5 Atributos do artigo (código de barra e imposto associado)

Além da tipologia  dos  produtos  há muitos  outros  atributos  que lhe estão  directamente 
associados. Contudo há interesse em mencionar dois em particular: os códigos UPC/ EAN e o 
IVA.
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O “Universal Product Code” (UPC) ou o “European Article Number” (EAN) são ambos 
abordagens  para  a  normalização  de  códigos  identificadores  de  artigos,  os  quais  estão 
intimamente ligados aos códigos de barras. O ORMS permite que um produto possua mais que 
um código associado.

O “Imposto de Valor Acrescentado” (ou “Value Added Tax”) é um imposto aplicado ao 
preço de venda do artigo, que tem variações conforme a zona onde é vendável (há diferenças 
consoante  o  país  ou  a  região)  e  a  data  (o  imposto  pode  ser  ajustado  pelas  entidades 
governamentais).
 2.4.1.6 Gama da loja e reaprovisionamento

Entende-se por gama da loja, ou sortido, os artigos relacionados com uma loja específica, 
guardando nesta relação se o artigo está em vigor ou descontinuado.

Uma loja só tem reaprovisionamento dos artigos que estão na sua gama.
 2.4.1.7 Preço

A quantia de dinheiro de objecto, quer na sua compra ou venda, é algo inerente ao sucesso 
de qualquer actividade comercial e o retalho não escapa à regra.

Quando falamos de uma política de preço dentro do ORMS, há que ter em atenção que o 
artigo encerra em si dois preços: o de custo (quantia de compra ao fornecedor) e o de retalho 
(quantia de venda ao consumidor).

Tanto o preço de custo, como o preço de retalho não são estáticos e apresentam flutuações, 
devido  a  variados  factores.  Desde  o  marketing,  à  logística,  passando  pela  negociação.  No 
entanto, o que é essencial enumerar são os tipos de flutuações permitidas, quer num preço, quer 
noutro.

Passa-se a apresentar os preços de custo possíveis:

● Ajuste de preço de custo (quando o utilizador precisa).

● Negociação (Deal).

● Descontos e ofertas aplicadas ao produto fornecido (Allowance).

Relativamente aos preços de retalho, estes podem variar entre:

● Ajuste de preço de retalho (quando o utilizador necessita).

● Saldo (Clearance).

● Promoção.

2.5 Framework EAI – SeeBeyond ICAN

Em qualquer projecto EAI, o trabalho realizado nos sistemas que serão integrados é crucial 
para a troca da informação. Contudo, o núcleo de todo o conceito é a framework que permite 
desenvolver as comunicações [FSBR].

Os  projectos  EAI  até  ao  momento  desenvolvidos  neste  cliente  são  suportados  pela 
plataforma SeeBeyond Integrated Composite Application Network Suite, também conhecido por 
SeeBeyond ICAN Suite [PSBfaq].

O SeeBeyond ICAN Suite é uma plataforma aberta, usável e escalável, capaz de permitir o 
desenvolvimento, execução e gestão dos processos de negócio, entre os mais diversos sistemas 
[PICAN].
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Figura 2.4: Arquitectura da framework SeeBeyond Ican.

O ICAN também fornece ferramentas na área de  Business Process Management (BPM), 
incluindo um enterprise service bus, que executa em qualquer ambiente.

É uma plataforma que corre num ambiente J2EE, com o seu próprio J2EE 1.3 application 
server,  mas  também  é  compatível  com  ambientes  BEA/IBM.  Para  além  do  ambiente  de 
desenvolvimento em J2EE, o ICAN também fornece uma framework para WebServices.

2.6 Framework EAI – Sun JCAPS

Com a aquisição por parte da SUN Microsystems da empresa SeeBeyond Technology 
Corporation, em Junho de 2005, ocorreu uma incorporação da tecnologia e conhecimentos por 
parte da SUN. Durante o processo o ICAN Suite transformou-se no Java Composite Application 
Platform Suite, também conhecido como JCAPS Suite [PJCAPS].

À  semelhança  do  ICAN  Suite,  o  JCAPS  Suite  é  uma  framework responsável  pela 
integração de aplicações  de negócio com uma arquitectura  mais  orientada ao serviço,  mais 
conhecida por Service-Oriented Arquitecture (SOA).

Assim, o JCAPS é uma aplicação abrangente composta por uma plataforma de integração, 
que inclui  todas  as  ferramentas  e  runtimes que  uma organização necessita  para  construir  e 
implementar  aplicativos  SOA empresarial,  incluindo:  uma  integração  aplicação-a-aplicação, 
integração B2B, gestão de processos empresariais, workflows, visualização única de conceitos e 
dados, conectores empresariais, Portal Server, Application Server, ferramentas de ETL (extract/
transform and load), servidor de directório e gestão de acessos.

Devido  à  integração  de  todos  os  componentes  do  Java  CAPS,  estes  partilham:  uma 
interface de utilizador, ferramentas, repositório, metodologia de desenvolvimento e um único 
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runtime.  O Java CAPS permite  tempos menores  de desenvolvimento e  consequente  entrega 
mais rápida de aplicações e um menor custo de propriedade.

O desafio de integrar várias soluções, produtos e tecnologias exige uma grande dose de 
especialização e de tempo, e muitas vezes resulta em um modelo que é relativamente inflexível. 
Com  Java  CAPS,  obtém-se  um  ambiente  completo  de  desenvolvimento  integrado  para 
conceber,  desenvolver,  testar  e  implementar  aplicações  compostas,  o  que  permite  um 
desenvolvimento mais rápido, uma redução no tempo de testes e uma manutenção mais simples.

Nesta última versão, o JCAPS é construído numa estrutura modular de enterprise service  
bus (ESB) baseada na versão standard do  Java Business Integration (JBI), que por sua vez é 
originária de um projecto open-source da comunidade Open ESB. Assim sendo, o JCAPS é a 
primeira plataforma SOA a ser desenvolvida num ambiente não proprietário.

O ESB normalmente serve de base para o SOA, permitindo que diferentes componentes se 
liguem entre si, através da troca de mensagens, mediação e routing entre outros componentes. O 
conjunto  também  possuiu  um  processador  de  eventos  inteligente,  com  a  capacidade  para 
identificar  tendências  e  padrões  em tempo  real,  bem como o  novo  processo  de  gestão  de 
negócio com funcionalidades que suporta BPEL 2, mais o suporte para a versão mais recente do 
servidor da Sun GlassFish e o suporte para o ambiente de desenvolvimento integrado NetBeans 
(IDE).

Também  disponível  nesta  edição,  como  uma  parte  opcional  do  JCAPS  6  Suite,  é  o 
primeiro SUN gestor de dados referência (MDM, master data management). O MDM, também 
disponível como um produto stand-alone, foi concebido para proporcionar uma visão geral de 
um “master data”organizacional, dos dados que definem uma entidade empresarial (clientes, 
assinantes, cidadãos, etc). MDM refere-se a uma série de processos concebidos para assegurar 
que os dados fundamentais sejam mantidos actualizados e coordenados dentro de uma empresa.

Figura 2.5: Arquitectura da framework Sun JCAPS.

Resumindo os componentes do Java CAPS 6 incluem:
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● Sun Java ESB Suite:  Baseada no  Open ESB e JBI,  a  Sun Java ESB Suite  é  uma 
plataforma modular e aberta que permite a rápida criação de aplicações e a interligação 
a vários componentes e protocolos para maior flexibilidade SOA.

● Intelligent Event Processor (IEP): Oferece a capacidade para identificar ameaças em 
tempo real, permitindo às organizações responder a negócios críticos e tomar acções 
correctivas de forma pro-activa.

● Business  Process  Management:  Suporta  BPEL  2,  inclui  novas  características  de 
failover  e  alta  disponibilidade,  e  fornece  processos  de  monitorização  através  da 
integração com IEP.

● GlassFish  e  NetBeans:  Inclui  servidor  aplicacional  GlassFish,  utilizando  uma 
interoperabilidade líder de indústria com .NET e WSIT/Project Metro bem como o 
software unificado NetBeans IDE para maior controlo.

2.7 Conclusões

O ambiente onde o projecto se enquadra é caracterizado pelo ERP central não possuir de 
base  um  sistema  de  gestão  de  framework de  BUS  e  como  resposta  à  sempre  crescente 
necessidade de integrar novos aplicativos com o ERP central, a estratégia nos conceitos de EAI 
parece ser a melhor escolha, pois a migração para um novo ERP com sistema de gestão de BUS 
ou a constante criação de fluxos personalizados apresentam-se como mais custosos.

Esta estratégia EAI implica, a escolha de uma framework de gestão de BUS (a framework 
SeeBeyond ICAN ou Sun JCAPS), tal como a criação de fluxos que o alimentem.

Devido às particularidades do retalho, novos fluxos são associados aos diferentes conceitos 
de negócio, quer para a transmissão de dados no sentido do ERP central  (ORMS),  para os 
aplicativos novos, como no sentido oposto.
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3 Definição do Problema

3.1 Introdução

O cliente deste projecto possui um Enterprise Resource Planning vocacionado para a área 
do retalho e pretende que este cubra todos os processos de negócio. No entanto, e como muito 
frequentemente acontece, o ERP tem os seus limites e nem sempre a opção escolhida é proceder 
com a actualização deste, de forma a ir ao encontro com as suas carências. Assim sendo, outros 
aplicativos externos são adquiridos ou desenvolvidos para colmatarem essas lacunas.

O surgimento de ferramentas paralelas ao ERP, obriga a que a informação, quer do ERP, 
quer dos aplicativos externos, deva ser transaccionada entre ambos. Como tal, são gradualmente 
desenvolvidos processos comunicativos entre o ERP e os aplicativos.

Devido  à  dinâmica  do  negócio  e  aos  requisitos  progressivos,  os  aplicativos  são 
incorporados no sistema de comunicações, não todos ao mesmo tempo mas há medida que são 
adquiridos.  Isto  origina  um sistema  de  transacção  ponto-a-ponto,  personalizando  o  envio  e 
recepção de informação, a cada nova ferramenta, mesmo que essa informação seja um processo 
de negócio já reproduzido noutra ferramenta, anteriormente integrada com o ERP. Há ainda a 
agravante, de tecnologias e, ou métodos de trabalhos diversos, serem empregue no processo de 
criação dos canais de troca de informação.

Um projecto  de  integração  genérico  arrancou  para  evitar  que  nas  novas  aplicações,  o 
mesmo trabalho não fosse repetido mais que uma vez. O resultado do plano de integração foi 
uma  framework de  BUS,  que disponibiliza  a  informação publicada a  mais  que um sistema 
subscritor  ao  mesmo  tempo  e  levou  a  uma  normalização  nos  campos  tecnológicos  e  do 
desenvolvimento de soluções.

Todo este processo evolutivo resultou numa arquitectura mista, onde os aplicativos mais 
antigos  continuam  a  comunicar  com  o  ERP,  através  de  ligações  ponto-a-ponto  e  os 
componentes mais recentes usufruem da framework de BUS.
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Figura 3.1: Evolução da arquitectura de comunicação entre aplicativos.

Tirando partido da arquitectura de BUS actualmente existente, há uma nítida vantagem 
para a integração de novas aplicações. Partindo desta base, o retalhista deseja não apenas ligar-
lhe uma nova aplicação, mas assim estabelecer contacto com um novo ERP, por intermédio da 
framework SOA optimizada para este fim.

Este requisito, pretende não só desactivar algumas ligações ponto-a-ponto, mas também 
estabelecer um método iterativo onde utensílios do novo ERP são ligados ao antigo e assim 
permitindo que os utilizadores possam realizar uma transição suave, entre ambos os ERPs, por 
degraus de utensílios. Em cada passo do processo iterativo, as lógicas de negócio por detrás dos 
utensílios  deverão  manter-se  vivas  e  sobretudo,  sem quebras  de  performance,  desejando-se 
mesmo rentabilizar processos sempre que possível.

3.2 Snapshot do sistema actual

3.2.1 O cliente e o seu ERP

A DeSpar é um retalhista do nordeste italiano, sobretudo nas regiões de Friuli-Venezia 
Giulia, Vêneto e Trentino-Alto Ádige. É uma companhia subsidiária da Spar Áustria, que por 
sua vez é uma das organizações debaixo do guarda-chuva da marca Spar, o maior retalhista 
mundial ao nível alimentar [FDSPAR].

Este retalhista opera com diversos sistemas, mas desde 1998 adoptou o ERP da Oracle 
ORMS, na altura ainda conhecido por Retek Merchandise System. Ao longo dos anos tem vindo 
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a modificar o ORMS, com a ajuda de diversos consultores e prestadores de serviços externos, 
nomeadamente a antiga Enabler, hoje em dia parte integrante da Wipro Retail.

3.2.2 Projecto EAI piloto e estratégia de construção

Com o surgimento no mercado de tecnologias que implementavam o  Service-Oriented 
Architecture (SOA), a DeSpar adquiriu a aplicação SeeBeyond ICAN Suite proporcionando-lhe 
entre  outros  acontecimentos,  o  arranque  de  um  projecto  EAI  de  publicação  de  dados 
fundamentais para dois novos aplicativos, o PCC e o SAS [DF1048], [DT1048].

Esse projecto EAI baseou-se nos princípios de software introduzidos pelo  Oracle Retail  
Integration Bus (ORIB) nas versões mais recentes do ORMS, que aliava pacotes de publicação 
e subscrição nos aplicativos  Oracle Retail, à  framework BUS (inicialmente sendo idêntica ao 
SeeBeyond ICAN), com o objectivo de integrar os dados nos sistemas.

Para replicar  o modelo do ORIB e assim aplicar os conceitos EAI a uma versão mais 
antiga do ORMS, duas equipas foram constituídas. Uma para o desenvolvimento dos pacotes de 
publicação de dados e outras para gerir o BUS. (Apenas se aprofunda a área de intervenção da 
primeira, pois a segunda não afecta directamente o projecto da tese.)

Relativamente à estratégia para colocar em prática a reprodução dos conceitos ORIB, foi 
decidido elaborar um plano com as seguintes seis fases:

1.Recolha de requisitos – no retalhista,  sobre quais os dados necessários para as duas 
aplicações  funcionarem.  Seguindo-se  uma  identificação  e  localização  dos  campos  das 
tabelas, na base de dados do ORMS, onde os dados solicitados são arquivados.

2.Definição de mensagens – surge posteriormente, para agregar os dados que são enviados 
ou  recebidos.  Neste  caso,  a  construção  de  uma  mensagem  agrupava  não  só  todos  os 
campos  da  tabela  onde  os  dados  eram  requisitados,  mas  também  informação  extra 
directamente  relacionada  com  esse  conceito  de  negócio.  A  quando  da  definição  de 
mensagens,  também  foi  elaborado  um  nível  de  abstracção  superior,  a  família  de 
mensagens.  Esta  procurava  agrupar  mensagens,  ou  seja,  conceitos  de  negócio  muito 
similares. Por exemplo, ao existir uma mensagem de artigo, outra de imposto de artigo e 
uma terceira de fornecedor, originaria que as duas primeiras mensagens ficassem numa 
família e a última noutra.

3.Mecanismo de  publicação e  armazenamento –  tirando partido  das  bases  de  dados 
Oracle disporem de triggers que reagem a eventos de criação, modificação e destruição nas 
tabelas, foram desenvolvidos  triggers sobre as tabelas que tinham os dados necessários 
para  cada  mensagem.  Estes  triggers  enviam  as  chaves  primárias  para  uma  tabela  de 
armazenamento, uma área de staging ou temporária. A tabela de staging funciona como 
uma fila dos eventos, guardado os identificadores e o tipo de mensagem a desenvolver. Os 
identificadores servem para reproduzir os dados do conceito de negócio e enquadrar qual o 
formato de mensagem a publicar, que se deve utilizar. Foram criadas uma área de staging, 
por cada família de mensagens.

4.Triagem e preenchimento da área de staging – para determinar o tipo de mensagem a 
inserir na área de  staging, foi desenvolvida uma função de escrita por tabela de  staging, 
conhecida por AddtoQ. Dependendo da entidade de negócio, definia-se o AddtoQ (Q é do 
inglês  queue, fila) que era chamado pelo  trigger e de acordo com os identificadores e o 
evento, interpretava os dados de entrada e inserir a informação na tabela de staging, já com 
o tipo de mensagem a enviar e com um número de sequência único (formato de nome 
nb_eai_<entidade de negócio>_mfsequence). Esta função também executava uma limpeza 
da área de staging, de modo a evitar o envio de mensagens desnecessárias.
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5.Leitura  da  área  de  staging e  construção  da  mensagem –  foi  desenvolvido  um 
algoritmo de leitura, interpretação, construção e expedição da mensagem para a framework 
de  BUS.  Este  algoritmo  foi  quebrado  em  três  tipos  de  funções:  GetNext, 
Process_Queue_Record e  Builds.  A função  GetNext apanhava o registo mais antigo da 
tabela  de  staging,  que ainda não tinha produzido uma mensagem e chamava a  função 
Process_Queue_Record. Esta, perante o tipo de mensagem, determinava qual função Build 
chamaria. Por fim, cada uma das funções Build, conforme os identificadores recebidos (os 
que estavam na tabela de  staging) realiza uma pesquisa na base de dados e constrói  a 
mensagem já definida na segunda fase. A mensagem é carregada numa estrutura de dados 
Oracle, o objecto Oracle, ou Oracle Object. Este objecto Oracle é enviado à componente 
de gestão de BUS e apresenta a nomenclatura nb_eai_<entidade de negócio>.

6.Gestão do BUS e publicação dos dados para as aplicações externas – a gestão de BUS 
é quem utiliza o algoritmo de leitura, para obter a mensagem e a frequência com que é 
chamado (sendo escolhida uma cadência de near-real-time). Internamente, monitoriza cada 
um dos mecanismos de leitura de mensagem, relacionados com cada entidade de negócio e 
perante a sua gestão, sabe qual das aplicações externas (PCC ou SAS) é que subscreve 
cada tipo de mensagem e sobretudo, cada família de mensagens. Por fim, as mensagens são 
traduzidas e formatadas, para apenas enviarem os detalhes indispensáveis e numa estrutura 
compatível com a aplicação.

3.2.3 Particularidades: Mensagens e outros pontos essenciais do projecto-
piloto

O projecto-piloto EAI, pelo simples facto de ter sido piloto teve muitas particularidades 
que  importa  percebe,  pois  afecta  projectos  futuros  nesta  área,  incluindo  o  descrito  neste 
relatório.

Em primeiro lugar, todos os mecanismos quer de leitura, ou escrita, ou armazenamento de 
dados, foram desenvolvidos à volta de um centro, que foram as entidades de negócio. Estas 
entidades não são mais que conjuntos de conceitos de negócio muito similares e com relações 
próximas em termos de negócio.

Assim não admira, que por entidade haja apenas um dos mecanismos atrás referido, tal 
como uma única família de mensagens, que vai agrupar cada um dos conceitos, ou seja, várias 
mensangens  numa  só  família.  De  referir  novamente,  que  cada  um  destes  conceitos  estão 
contidos em uma ou duas tabelas de bases de dados, directamente relacionáveis.

Tendo como espinha dorsal do projecto e como modelo de estruturação as entidades de 
negócio, em seguida lista-se as famílias que lhe estão associadas:

● Artigo (Item);

● Relação artigo fornecedor (ItemSupplier);

● Fornecedor (Supplier);

● Localização (Location);

● Dados das estruturas mercadologica e organizacional, moedas e mais alguns dados base 
do sistema (FoundationData);

● Imposto (VAT).

A complexidade de uma família de mensagens, não se limita aos conceitos que esta agrega 
em cada uma das suas mensagens, mas também ao seu tipo e formato. Por cada mensagem 
existente numa família há três formatos, cada um correspondente aos eventos possíveis numa 
tabela da base de dados Oracle.

19



Definição do Problema

Já o formato se limitam a duas estruturas. Uma para os eventos de inserção e modificação, 
onde é preciso que toda a  informação daquele  conceito  seja  enviada.  O outro formato está 
associado  aos  eventos  de destruição,  pois  estes  só  necessitam dos  dados  identificadores  do 
conceito a apagar.

Ainda relacionado com as entidades de negócio/família de mensagens, há o conceito CMF, 
ou Commom Message Format. Tal como o nome indica, é um ficheiro onde o formato de todas 
as mensagens de uma família de mensagens é extensamente descrito e posteriormente utilizado 
como documento de requisitos para o desenvolvimento,  quer das componentes nos sistemas 
Oracle  Retail,  quer  nas  framework de  BUS.  Sendo  mesmo  visto  como  um  documento  de 
normalização e centralização das famílias de mensagens.

Os  mecanismos  de  carregamento  e  tal  como os  mecanismos  de  leitura  e  criação  das 
mensagens de cada entidade de negócio, foram agrupados por package, para permitir um melhor 
estruturação de código. Estes  packages Oracle assemelham-se tecnologicamente aos  packages 
JAVA e a nomenclatura seguida para da família de mensagens, foi: nb_rmsmfm_<entidade de 
negócio>.

As  tabelas  de  staging desse  projecto-piloto  caracterização  tanto  por  guardar  os 
identificadores  de um conceito  de negócio e  o  tipo de mensagem,  segundo uma ordenação 
temporalmente sequencial, como por apresentarem um estado sobre a criação da mensagem. 
Este estado permitiu aos mecanismos:

● de escrita nas áreas de staging triar e colocar linhas/futuras mensagens, num estado que 
o mecanismo de leitura não lhes “pega-se”;

● de leitura, determinar se a linha/futura mensagem já tinha sido construída e enviada, 
além de facilitar qual era a próxima mensagem a enviar;

● de  leitura,  determinar  a  herança  de  erro  em  linhas/futuras  mensagens,  cujo  uma 
mensagem antecessora já esteve em erro.

As tabelas de staging são conhecidas por adoptarem a nomenclatura nb_eai_<entidade de 
negócio>_mfqueue.

Ainda como ponto base e sobre o tratamento de erro, este projecto além da sincronização 
das mensagens a erro, ou seja,  impossibilitar que um determinado conceito de negócio seja 
enviado antes que o erro seja recuperado, apenas fazia verificações aos parâmetros de entradas 
de cada função e se detinha os dados bases para a construção da mensagem a enviar.

3.3 Problema

Tendo o projecto-piloto atingido os  seus  objectivos,  quer de alimentar  duas aplicações 
externas sem o recurso a uma arquitectura ponto-a-ponto, quer ter arrancado com os primeiros 
fluxos  EAI,  por  intermédio  de  uma  framework de  BUS,  desencadeou  uma  nova  janela  de 
oportunidades devido aos fluxos existentes estarem prontos a enviar a informação necessária 
sobre aquelas entidades.

No entanto, nem todas as aplicações necessitam apenas de dados de referência base, como 
artigos  e  fornecedores  e  nem  todos  os  dados  de  referência  são  abarcados  pelos  fluxos 
anteriormente desenvolvidos. Claramente que a nova aplicação, que este projecto foca, precisa 
de bem mais informação.

O cliente optou por mudar de ERP e passar a utilizar o sistema usado pela sua casa-mãe 
austríaca, o IMAGE (Integrated Management Application for Grocery Enterprises). Mas para 
evitar uma migração completa de dados e que os utilizadores do actual ERP, o ORMS, fossem 
confrontados com processos de negócios diferentes com os que estão habituados a realizar, 
optou-se por uma transição faseada. Esta solução de migração por etapas, ambiciona atingir 
muitos objectivos, mas os mais relevantes são sem dúvida a adaptação gradual dos utilizadores 
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ao novo sistema, a garantia que não há informação perdida e que há o tempo necessário para o 
novo ERP, se adaptar às variáveis de mercado e particularidades do retalhista, no qual o actual 
ERP se tem vindo a optimizar de dia para dia.

Assim, o projecto não é só uma extensão do projecto-piloto a uma terceira aplicação, mas a 
colocação  em  prática  de  uma  espiral  de  migração  de  aplicativos,  entre  ERP’s,  onde  são 
necessários enviar dados que até então nunca foram enviados, tanto como receber informação 
para a qual o ORMS tem processos de negócio a funcionar. Isto é, permitir que os utilizadores 
usem  o  layout ou  a  lógica  do  IMAGE,  com  dados  actualizados  do  ORMS  e  sendo  essa 
informação  manipulada  no  IMAGE  devolvida  ao  ORMS,  integrada  e  sincronizada 
perfeitamente no processo de negócio existente no ORMS. Para uma melhor compreensão ver a 
Figura 3.2.

Figura 3.2: Interacção esperada entre ERPs.

Além dos novos fluxos de envio de dados de referência, nos antigos foi detectada uma 
falha.  Devido  à  permanente  optimização  do  ORMS  às  necessidades  do  mercado  e  dos 
retalhistas, acontece que as tabelas da base de dados que contêm a informação a integrar em 
mensagens são modificadas. Isto leva a que potencialmente, também este novo campo extra na 
tabela seja necessário enviar para os aplicativos existentes ou que existirão.

A flexibilidade de todas as partes envolvidas num projecto EAI, desde as aplicações de 
origem, aos sistemas destino, passando pela  framework de BUS, tanto desejada e apregoada 
pelos teóricos, como um elemento fundamental para o sucesso de um projecto, nem sempre é 
obtida  na  prática.  Ainda  mais,  se  acrescentado  que  ERPs  totalmente  diversos,  podem  ter 
pequenas diferenças em conceitos de negócio. Tudo isto, implica um levantamento de requisitos 
aos fluxos já desenvolvidos, para se detectar se toda a informação precisa pelo novo ERP é 
actualmente enviada.

Outra  consequência  das  restrições  do  projecto  é  que  anteriormente  para  os  outros 
aplicativos, a framework de BUS tinha um pequeno papel na tradução das mensagens subscritas 
por estes,  sendo que conseguiam adaptar os formatos universais da estratégia EAI, aos seus 
requisitos.  Contudo,  nesta  nova  situação,  o  novo  ERP  exige  um  formato  especifico  para 
subscrever as mensagens requeridas no seu sistema, o que choca totalmente com outro conceito 
base dos princípios de EAI, a generalização das mensagens enviadas para e da  framework de 
BUS.
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Até então, os fluxos de EAI apenas enviavam dados de referência. Estes são fundamentais, 
mas simples de agrupar em mensagens, sem grandes volumes de dados diários e sem lógicas 
intrínsecas,  cujos  dados transaccionais  se notabilizam por os ter.  Com as novas  exigências, 
também é requisitado o envio, quer de dados transaccionais (preço de retalho e de custo), quer 
dados com elevados volumes diários (gama de loja e reaprovisionamento).

Todos estes requisitos, especialmente os últimos, embatem em três pontos que o projecto-
piloto não focou, pois os dados que enviava não apresentavam estas situações sensíveis:

● a performance, quer de publicação, quer de subscrição, quer de armazenamento. Sendo 
que está última pode afectar a interacção entre os utilizadores e o ORMS;

● uma clara identificação nas mensagens de erro, do que provocou este;

● a sincronização funcional entre sistemas, de modo a garantir que não só os dados são 
enviados ou recebidos, como o conceito do que é comunicado é transversal a todos os 
sistemas e faz sentido.

São todos critérios que podem ser fatais em fluxos volumosos e quando as aplicações de 
um ERP são migradas para outro ERP, como é o caso de ambos.

Outra diferença entre os dados de referência e os dados transaccionais, é que se para os 
primeiros o evento de criação na respectiva tabela, significava que estava criado, o mesmo não 
se  passa  nos  segundos.  Tal  fenómeno  é  em  grande  parte  devido  ao  facto  dos  dados 
transaccionais,  se  basearem numa lógica  de  estados  e  datas,  muitas  vezes  indicando  o  seu 
período de validade. Assim, é preciso ter em atenção a este factor de dificuldade acrescido.

O último problema identificado, que tanto o projecto-piloto, como a esmagadora maioria 
das aplicações do conceito SOA, por intermédio da estratégia EAI, não visa responder, é o 
carregamento de sistemas ou aplicativos. Esse  first-load de um programa que se irá ligar aos 
fluxos EAI, ao ser feito pela estratégia EAI, vai ter um impacto na performance do sistema 
abastecedor,  afectando processos  que em nada estão relacionados com o EAI e  sim com a 
normal execução do ERP. Deste modo, é expressamente desejável arranjar uma solução que não 
afecte o ORMS e sobretudo, que não o disturbe sempre que um novo aplicativo ambicione o seu 
carregamento inicial de dados.

Em conclusão, os objectivos deste projecto passam pela transformação do projecto-piloto 
EAI num projecto EAI alargado, optimizando a sua versão inicial e entrando numa estratégia 
dinâmica, flexível e eficiente que permita ajudar na migração por patamares do ORMS para o 
IMAGE e assim adquirir conhecimento de como utilizar os conceitos SOA para migrar de um 
ERP para outro.
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4 Concepção da Solução

4.1 Projecto/Solução

Partindo dos objectivos e problemas apresentados no capítulo anterior e de que o projecto 
se aglutina na criação de uma solução para todas as áreas relacionadas com a estratégia EAI, 
exceptuando a gestão da framework de BUS, este sub-capítulo passa a apresentar uma solução 
teórica, sem qualquer detalhe de implementação.

4.1.1 Melhoramento dos fluxos existentes

 4.1.1.1 Dinamismo das mensagens
O método  utilizado  para  definição  das  mensagens  respondia  aos  requisitos  do  que  as 

aplicações pediam, além de acrescentar informação extra à mensagem. Embora, se realize uma 
construção de uma mensagem ampla, à espera que no futuro mais dados sobre aquele conceito 
de negócio fossem exigidos, a mensagem mostra-se estática ao que na altura da sua construção 
o sistema de base de dados expunha e o que era solicitado.

Para  resolver  a  questão,  a  estratégia  de  EAI  na  definição  de  uma  mensagem  de  um 
conceito  de  negócio  já  presente  no  universo  de  mensagens  enviadas,  tem de  ser  revisto  o 
método e começar a assentar numa análise a três momentos.

● A primeira fase consiste em abrir o ficheiro CMF da família correcta, olhar para a 
mensagem actual  daquele  conceito  de  negócio  e  ver  quantos  dados  já  estão  a  ser 
comunicados.

● A etapa seguinte passa por proceder ao levantamento do que a nova aplicação requer 
para o mesmo conceito de negócio.

● Finalmente há uma comparação entre o que é pedido e o que já está na mensagem.

Perante o resultado da comparação há novamente três caminhos.

● Se tudo, o que é requisitado está na mensagem, não é preciso alterar nada.

● Se faltam um número reduzido de campos, tendo em conta o tamanho da mensagem 
(aproximadamente  vinte  por cento  a mais),  parte-se  para  o  uso de um mecanismo 
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dinâmico que passa a haver em todas as mensagens. Sendo, que tal mecanismo deve 
agrupar por uma hierarquia de entidade de negócio, seguido do nome do campo e 
somente no fim o valor do respectivo campo.

● A última solução é desencadeada quando a mensagem teria que ser bastante alterada. 
Aí,  o  mecanismo  dinâmico  perde  o  seu  sentido,  não  valendo  a  pena  acrescentar 
campos por  seu  intermédio  e  passando a  justificar-se  uma alteração  da mensagem 
propriamente dita.

Conforme  a  solução  tomada,  ocorre  mais  ou  menos  impactos  nos  algoritmos 
desenvolvidos. Salientando que, quando uma mensagem é alterada é obrigatório alterar todo o 
fluxo, desde os publicadores do sistema de origem, aos subscritores do sistema de recepção, mas 
mais relevante desencadeia alterações massivas dentro da componente da gestão da framework 
de BUS.

Concluiu-se assim que, todas as mensagens, quer sejam CMF’s ou objectos Oracle (que 
contêm as mensagens), englobando todos os seus publicadores conhecidos por função Build e a 
componente  da  framework de  BUS  vão  sofre  alterações,  porque  é  preciso  adicionar  o 
mecanismos dinâmicos às mensagens, que viabilize adicionar campos. No entanto, evita que no 
futuro haja situações semelhantes com a mesma frequência, reduzindo substancialmente essa 
probabilidade.

Figura 4.1: Evolução do formato da mensagem. Em amarelos os campos não obrigatórios em 
mensagens de formato <conceito_de_negócio>_ref.

Um exemplo prático deste mecanismo dinâmico a desenvolver seria que numa mensagem 
de fornecedor se adicionam dois campos da localização, que são a telefone e a rua da loja. Num 
primeiro nível do mecanismo é inserido o nome da entidade “LOCATION”. Já no segundo nível 
é colocado o campo “PHONE”, com o valor “220001122”, depois é colocado o segundo campo 
“STREET” e o valor “Rua de Portugal”.
 4.1.1.2 Performance no armazenamento

A  solução  da  performance  de  armazenamento  passa  desde  logo  por  observar  o  que 
acontece na estratégia primordial. Aqui os mecanismos de escrita na área de staging, como os 
algoritmos  de  AddtoQ que  quando  chamados  pelos  triggers,  realizam  um  sem  número  de 
validações, entre as quais se existem mensagens repetidas na tabela de staging ou não.

Nos novos fluxos, que o número de inserções diárias é impressionante, não se deseja que 
um utente do ORMS ao interagir com o sistema despolete um trigger, que demore mais que dois 
ou três segundos a executar. Assim o processo de armazenamento dos eventos de um conceito 
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de negócio nas tabelas de staging tem de ser o mais rápido possível, ou seja, há uma revisão nos 
métodos  de  carregamento  da  zona  de  staging,  que  implica  retirar  o  maior  tempo  de 
processamento possível.

Tal  reformulação  passa  pelo  agrupamento  de  todas  as  verificações  de  conceitos  de 
negócios repetidos na área de  staging e rejeição de mensagens desnecessárias,  numa função 
específica  para  este  propósito.  Uma  função  de  limpeza  da  tabela  de  staging,  para  uma 
determinada linha/mensagem, de acordo com os algoritmos contidos no  AddtoQ,  cujo nome 
seria Skip_Messages.

Posteriormente,  a  função  Skip_Messages é  transferida  do  AddtoQ,  para  o  GetNext e 
executada logo no início deste processo. Assim o tempo de processamento de escrita de um 
evento desencadeado por um utilizador no ORMS, na área de staging passa a ser mais rápido.

Figura 4.2:Identificar verificações a remover do AddtoQ, que formam o Skip_Messages.

 4.1.1.3 Performance na publicação
Com a última revisão da estratégia de EAI, tendo em vista o aumento da performance de 

armazenamento,  os  mecanismos  de  leitura  e  publicação  da  mensagem  sofrem  um  claro 
acréscimo da carga de processamento.

Para solucionar o problema criado não basta atenuar essa redução de velocidade, é exigido 
preparar a abordagem EAI para os fluxos massivos e superar a performance inicial. Deste modo, 
o plano apresentado recorre a quatro critérios:

Aplicação  do  multithreading –  sabendo  que  a  estrutura  de  multithreading fora 
implementada de raiz, há que tirar partido desta, pois é uma solução que não traz acrescimento 
de tempo e esforço de desenvolvimento.

Uso dos índices Oracle – a base de dados proporciona indexação de campos de uma 
tabela, que permite um aumento da velocidade da execução de operações sobre essa tabela. 
Contudo, a indexação de todos os campos da tabela implica ocupar muito espaço em disco, 
acabando mesmo por se perder todas as vantagens adquiridas.

Adiamento de linha/mensagem – há uma sequência de leitura das linhas na tabela de 
staging,  contudo essa sequência pode não ser seguida estritamente, devido a uma linha não 
apresentar todos os requisitos necessários para ser processada. Assim e usufruindo de campos 
de tempo na tabela de staging, força-se um adiamento da linha, resultando que deixe de se tentar 
processá-la todas as vezes, mas só um vez durante um período de tempo.

Criação  de  um campo extra  na  tabela  de  staging  (get_status) –  este  novo  campo 
cruzado com o campo de estado já existente (pub_status), ajuda a identificar dentro de um bloco 
anormalmente  grande  de  linhas  para  processar,  qual  o  próximo  bloco  de  linhas  a  ler  e 
consequentemente, mensagens a enviar. Esta ajuda passa por exemplo, em quebrar um bloco de 
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dez mil linhas não processadas, em blocos mais pequenos de cem linhas cada e sem afectar o 
pub_status de cada linha. O campo é gerido pela nova função Prepare_Queue.

Figura 4.3: Tabela de staging de publicação standard. Em amarelo os campos com maior 
relevância para o incremento da perfomance, em conjunto com o novo get_status.

 4.1.1.4 Tratamento de erro
Para um tratamento de erro eficiente não chega a herança do erro dentro de uma tabela de 

staging, ou a simples marcação de uma mensagem com um estado de erro e uma mensagem 
pouco clara a indicar qual o objecto de base de dados que causou o erro.

É necessário que todo e qualquer erro indiquem mais informação, especialmente dados que 
permitam identificar por qualquer pessoa do que se trata.

Logo, a solução passa por um aumento da qualidade de tratamento, através da reescrita das 
mensagens  de  erro  e  da  centralização  dessas  mensagens  num  objecto  de  base  de  dados. 
Facilitando a adição de mais mensagens e o seu ajuste.

4.1.2 Criação de novos fluxos de publicação

Conforme os novos requisitos transmitidos pelo cliente e já utilizando a versão redefinida 
da estratégia EAI (de cruzamento do que foi desenvolvido e do que é necessário), há alguma 
informação em termos de conceitos de negócio totalmente nova. Os novos conceitos são:

● Componentes do pacote (PackSku, embora tenha sido incluído na CMF do Item quando 
do piloto, a mensagem nunca foi implementada, daí também o motivo de não ter sido 
correctamente definida)

● Relação da localização com parte da estrutura mercadológica (StoreClass)

● Relação artigo localização (ItemLocation)

● Preço de retalho (Price)

● Preço de custo (CostPrice)

Não esquecendo de que os conceitos de negócio são agrupados em entidade de negócio por 
afinidades  lógicas,  as  duas  primeiras  novas  mensagens  são  adicionadas  às  famílias  de 
mensagens Artigo (Item) e Localização (Location), respectivamente.
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Figura 4.4: Conceitos de negócio requisitados pelo IMAGE.

Contrariamente,  o  mesmo não  ocorre  com os  restantes  conceitos.  Porque além de não 
estarem directamente  relacionados  com as  entidades  já  criadas,  os  três  caracterizam-se  por 
serem dados com volumes massivos. Por consequência, cada um deve originar a sua própria 
família de mensagens.

Os  dois  primeiros  conceitos  de  negócios,  já  com fluxos  parcialmente  preparados  e  a 
entidade Relação artigo localização são dados de referência, portanto a preparação dos fluxos 
EAI deles é concretizável pela clássica estratégia de EAI.

Por outro lado,  ambas as entidades  de preço são dados transaccionais,  onde a simples 
criação de um evento relacionado com preço, numa tabela de preço, não significa a formação do 
preço. Isto origina a uma nova forma de aplicação da estratégia EAI descrita no próximo sub-
capítulo.

4.1.3 Estratégia de EAI aplicada aos dados transaccionais

 4.1.3.1 Mecanismos de carregamento das tabelas de staging
Há valores nas tabelas de preço a ter em atenção, como o estado do preço que varia perante 

um workflow interno de aprovação, ou as datas em que o preço está em vigor, ou ainda qual o 
verdadeiro preço de um artigo se vários preços desse artigo estão activos.

Muitos dos preços não são colocados em acção pelos utilizadores, mas sim por processos 
batch que correm durante a noite. Levando a que alguns tipos de preço, sobretudo aqueles que 
só podem ser criados logicamente após um processo  batch ter corrido e que dai em diante, 
nunca mais podem ser modificados. Nesses tipos de preço não faz sentido existir triggers para 
os  controlar.  Mas sim um processo  batch de  extracção,  que  invoque o processo  AddtoQ e 
carregue a tabela de  staging na vez dos  triggers. Esse mesmo processo de extracção tem de 
acontecer imediatamente a seguir ao processo que coloque os preços activos.

Outra vantagem de haver processos de extracção, quer para os preços de retalho, quer para 
os preços de custos, é factor data associado ao preço. Estando-se ciente que a maioria dos tipos 
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de preço têm datas de inicio e de fim associadas, torna-se importante reportar o começo e o fim 
de cada um destes tipos, proporcionam a extracção para a área de staging e assim divulgando às 
aplicações que subscrevam este tipo de informação, que determinado preço teve o seu início ou 
acabou de terminar.

Por  muito  vantajoso  que  esses  processos  de  extracção  possam  parecer,  não  podem 
substituir  totalmente  os  triggers.  Há  tipos  de  preços,  que  podem  ser  modificados,  ou 
componentes destes removidas, ou ainda completamente destruídos, depois de serem extraídos. 
É aqui que os triggers desempenham a sua função clássica, de controlar e chamarem o AddtoQ, 
para desencadear a passagem de informação que um determinado preço foi alterado.

Os  triggers também têm uma função vital  no surgimento  de ambos  os  preços.  Sem a 
devida colocação desses mecanismos nunca era transmitida a informação que o preço base de 
um determinado artigo, sobre certas condições de zona ou de fornecedor, é criado.

A última vantagem dos triggers, baseada num potencial requisito de uma aplicação externa 
futura, é quando se deseja enviar um tipo de mensagem totalmente nova, uma mensagem de 
histórico de preço. Se o processo de registo de mensagens a enviar apenas olha-se para preços já 
extraídos e que entrassem ou saíssem de vigor, nunca uma alteração de preço passado e o seu 
histórico de todos os preços que existiram daí em diante, poderia ser enviado.

Figura 4.5: Tipos de preço de retalho (Price) e custo (CostPrice). Amarelo são criações de 
preço, verde preços inalteráveis, preços com possíveis modificações.

 4.1.3.2 Tabelas de Staging
As  alterações  de  estratégia  para  a  implementação  de  fluxos  EAI  não  se  limitam  aos 

triggers complexos  e  processos  de  extracção.  Também  é  preciso  alterar  a  forma  de 
arquivamento.

Ambos os fluxos são massivos, ou não fossem dados transaccionais. Qualquer pesquisa nas 
tabelas de preço pode demorar algum tempo, motivo pelo qual grande parte dos processos de 
ORMS interagem com estas durante a noite, quando há mais capacidade de processamento.

Assim e para optimizar a performance, concebeu-se a solução que as tabelas de staging, 
não só vão guardar os identificadores, como arquivam os outros dados dessas tabelas.  Esta 
técnica permite evitar, que quando a mensagem é construída, não se volta a operar sobre as 
tabelas de base de dados, resultando num ganho de tempo.

Outra vantagem desta abordagem é guardar o preço daquele evento nas tabelas de staging. 
Só com os identificadores, não era possível determinar qual era o preço na altura do evento, se o 
preço entretanto já tivesse sofrido mais alterações. Isto, para aplicativos que desejem receber 
toda  e  qualquer  alteração  de  preço,  por  motivos  de  histórico,  revela-se  como  um  factor 
determinante.
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A abordagem de armazenamento dos dados nas tabelas de  staging obrigou à criação de 
uma estratégia de normalização na tabela de staging. Onde as chaves fundamentais das tabelas 
de preços  do ORMS, que permitem agregar todos os conceitos de preço e  os seus  campos 
comuns são arquivados na tabela de  staging principal.  Todos os outros campos diferentes e 
chaves muito particulares de um tipo de preço devem ser arquivadas em tabelas auxiliar de 
staging associadas a esse tipo de preço. Essas tabelas auxiliares estão relacionadas com a tabela 
principal, apenas pela sequência da tabela principal, que é replicada para as tabelas auxiliares no 
momento da inserção de dados.

Juntamente, com a sequência nas tabelas auxiliar, os identificadores característicos de cada 
tipo de preço formam a chave primária, da tabela auxiliar. Esta forma de arquivamento, resulta 
em que alguns tipos de preço por uma linha na tabela de staging principal, possam ter mais que 
uma linha na tabela auxiliar.

Observar a Figura 4.6 para uma melhor compreensão.

Figura 4.6: Exemplo de um preço com vários detalhes, na tabela auxiliar.

 4.1.3.3 Mecanismos de leitura das tabelas de staging
As alterações nestes mecanismos em relação à estratégia de implementação EAI base são 

praticamente nulas. Simplesmente em vez de ir buscar a informação às tabelas da base de dados, 
vai procurar toda a informação nas tabelas de staging.

Há  a  salientar,  que  graças  aos  processos  de  extracção  e  através  de  alguma  análise, 
demonstrou-se que o número de mensagens/linhas repetidas colocadas pelos triggers tem uma 
expressão mínima. Indicando que a existência de um Skip_Messages em termos de performance 
teriam mais impactos negativos do que positivos.

4.1.4 Elaboração de fluxos de subscrição e integração nos processos de 
negócio

A quando do planeamento e elaboração dos primeiros fluxos de publicação do ORMS para 
outros sistemas, decidiu-se assentar a estratégia EAI numa recriação do ORIB.

Figura 4.7: Arquitectura ORIB.
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Agora que se está perante uma nova fase, de criação de fluxos de subscrição dinâmicos e 
flexíveis para receberem e integrarem mensagens no ORMS, mais uma vez há que tirar partido 
ao máximo da táctica de copiar uma estratégia com provas dadas, o ORIB das versões mais 
recente. Contudo há que têmperar as sugestões do ORIB, com processos de integração de dados 
recebidos por meio de uma comunicação de arquitectura ponto-a-ponto.

A partir do cruzamento destas duas abordagens surge a seguinte estratégia faseada.
1ªfase – Recolha de requisitos e identificação do conceito de negócio.
Tal como na estratégia de publicação,  aqui tem que se iniciar  o caminho pela base,  a 

recolha de requisitos do que o aplicativo externo enviará e a forma como planeia exportar os 
dados.

Consoante  os  dados  a  receber,  é  possível  identificar  o  conceito  de  negócio  que  será 
enviado. Por exemplo, se um aplicativo indica nos seus requisitos que tenciona enviar uma 
mensagem que tenha nos seus dados um número identificativo de encomenda, de loja, de artigo 
e uma data, é facilmente reconhecível que se trata de uma mensagem associada ao conceito de 
encomenda.

2ªfase – Definição da mensagem
Exactamente como na publicação, famílias de mensagens vão estar relacionadas com só 

uma entidade de negócio e por mensagem vão guarda a informação de um só conceito.
No entanto, e já com a ideia em mente, de uma maior flexibilidade possível na mensagem, 

esta não vai conter apenas o formato para enviar os dados do conceito da aplicação externa, mas 
sim toda a informação necessária para integrar esse conceito de negócio no ORMS, quer seja 
para esta aplicação que originou a criação da mensagem, quer seja outra qualquer no futuro. 
Mais, também dispor do mesmo mecanismo dinâmico atrás descrito, que permita acrescentar 
campos sem que obrigue a parar o fluxo e reconstruí-lo.

Continuando o exemplo da fase um. A nova mensagem de encomenda, mapeará os quatros 
dados enviados,  como adicionar  ao seu formato tudo aquilo  que qualquer outra encomenda 
vinda de outro sistema possa enviar para o ORMS e este use essa informação para a integração 
do mesmo conceito.

3ªfase – Gestão do BUS e subscrição sincronizada com o mecanismo de subscrição
As aplicações externas ao ORMS disponibilizam os dados a enviar para a  framework de 

BUS.  Esta  framework para  as  situações  de  subscrição  determina  qual  dos  Consumes  das 
diferentes  entidades  de negócio é que vai invocar,  gerindo internamente  a interpretação das 
mensagens com cada conceito.

De acordo com a informação recebida pela aplicação externa, a  framework converte os 
dados para os inserir no Objecto Oracle, que por sua vez passa ao mecanismo de subscrição. O 
formato do Objecto Oracle para cada mensagem é baseado na CMF elaborada na segunda fase.

Figura 4.8: Arquitectura de gestão do BUS na subscrição.
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4ªfase – Mecanismo de armazenamento e subscrição
Optou-se por uma estratégia de arquivamento nos fluxos de subscrição, muito semelhante 

aos homólogos de publicação, ou seja, uma área de staging.
Contudo, arquivar dados sobre o conceito de negócio, apenas relativos aos identificadores 

e tipo de mensagem não é suficiente. Esta área de staging, tem que mapear a mensagem na sua 
totalidade, para assegurar que a informação enviada é guardada no ORMS, logo no primeiro 
momento.

Também, esta área de staging apresenta outra variância. Não há uma tabela de staging por 
entidade  de  negócio,  mas  sim por  mensagem,  devido  às  mensagens  de cada  família  serem 
distintas.  Essa  diferença  provoca  que  algumas  mensagens,  aquelas  que  apresentam  um 
cabeçalho e uma estrutura dinâmica de detalhe, tenham mais que uma tabela de staging.

Concluindo, a tabela de  staging replica totalmente a mensagem, havendo mais que uma 
tabela se a mensagem se mostrar complexa.

O mecanismo de subscrição  é caracterizado por um procedimento de  Consume,  que é 
chamado pela framework de gestão de BUS e recebe a mensagem dentro de um Objecto Oracle 
e  o  tipo  de  mensagem.  Este  procedimento  invoca  uma  função  de  Process_Staging,  que 
simplesmente insere a mensagem nas tabelas de staging.

Prolongando o exemplo anterior  e  vendo a  mensagem de encomenda como composta, 
sendo que os dados base da encomenda estão no cabeçalho e os pormenores do artigo/ loja, no 
detalhe. A framework BUS chama o Consume e este passa o tipo de mensagem e mensagem ao 
Process_Staging, que insere a informação na tabela de  staging do cabeçalho e de detalhe de 
encomenda.

Figura 4.9: Mecanismo de subscrição na área de staging.

5ªfase – Mecanismo de leitura da área de staging e integração no ORMS
Com os dados já arrumados nas tabelas  de  staging,  é  preciso elaborar um mecanismo 

automático  de leitura  e  integração  dos  dados  no ORMS. O mecanismo será  conhecido  por 
Process_Core e tal como o seu homologo GetNext, vai consultar as mensagens mais antigas nas 
tabelas de staging.

Com os dados lidos há duas opções a seguir para concluir a sua integração no sistema. A 
primeira caracteriza-se por reaproveitamento de outros processos de integração, anteriormente 
desenvolvidos  para  ligações  ponto-a-ponto  a  outros  sistemas,  com  a  sua  alimentação.  Ou 
quando não é praticável  aplicar  esta abordagem, então o  Process_Core tem de amadurecer, 
criando dentro de si próprio um processo de integração dos dados no ORMS, respeitando todas 
as regras de negócio para aquele conceito.

Em ambos os casos, o objectivo é integrar os dados no ERP. Se por ventura, algum erro 
acontecer,  o  mecanismo  também tem que  incorporar  uma  capacidade  automática  de  tentar 
integrar essa mensagem, isto para responder as situações em que esteja dependente de outra 
mensagem de um conceito de negócio diferente. 
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Como os códigos dos conceitos  enviados são inerentes  a cada ERP, é preciso registar 
localmente a correspondência.

Figura 4.10: Mecanismo de leitura da área de staging e inserção no ORMS.

Mais uma vez, todos os procedimentos e funções estão aglutinados pela mesma entidade 
de negócio definida na CMF. No entanto, os mecanismos de inserção de dados nas tabelas de 
staging e de leitura e integração no ERP, não são juntos no mesmo package. Para assim garantir 
independência entre os diferentes mecanismos e reduzir impactos de possíveis alterações em 
qualquer um deles.
 4.1.4.1 Entidades de negócio

A fase de arranque de integração do IMAGE com o ORMS, é focada na migração dos 
aplicativos de geração de encomendas e recepção das respectivas encomendas, mais conhecido 
na gíria, como recepção.

Embora a estratégia EAI tenha sido definida de uma forma flexível, a implementação da 
estratégia aos fluxos de subscrição neste projecto evidencia sobre as entidades de negócio a 
migrar,  encomendas  e  recepções.  Tentando  também  demonstrar  o  desenho  dinâmico  para 
futuros fluxos.

4.1.5 Sincronização funcional

Simples  estudos  de  mercado,  mostram  que  dentro  de  uma  pequena  região  o 
comportamento de consumidores, podem ser distintos conforme o meio em que estão inseridos 
e  como  esses  consumidores  são.  Da  mesma  forma,  diferentes  ERPs  desenvolvidos 
separadamente,  para  diversos  retalhistas,  em  meios  distintos,  podem  apresentar  as  suas 
diferenças.

É com este  cenário,  que a  sincronização  funcional  é  tão importante.  Enviar  e  receber 
dados, não é só garantir que estes chegam aos seus destinos, mas validar que toda a informação 
útil é passível de ser correctamente interpretada naquele momento.

A sincronização passou por identificar nas situações de publicação do ORMS para outros 
sistemas,  se  todos  os  dados  daquela  mensagem são  suficientes  para  serem  integrados  nos 
sistemas destino. Se falta um o outro dado, que não faz qualquer sentido em termos de negócio 
naquela mensagem e o aplicativo destino não consegue reutilizar outra mensagem que já tenha 
sido  enviada  com  a  informação,  então  é  preciso  acrescentar  esses  dados  no  mecanismo 
dinâmico.
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Outra  forma  de  garantir  sincronização  funcional,  é  desenvolver  uma  sequência  de 
mensagens,  para evitar  enviar  conceitos  de negócio que estejam dependentes de outros que 
ainda não foram expedidos.  Um simples exemplo é  enviar  mensagens de associação artigo 
fornecedor, antes da mensagem de artigo ter sido enviada.

Por outro lado, a sincronização funcional também é mantida na subscrição das mensagens 
recebidas  nos  fluxos  de  sentido  oposto,  quando  é  validado  se  os  dados  referenciados  são 
compatíveis com a situação actual do sistema. Por exemplo, quando a recepção é recebida, não 
pode ser integrada se a respectiva ordem ainda não tiver sido recebida, ou se os artigos presentes 
naquela recepção não estão associados à loja enviada  nessa mensagem.

4.1.6 Flexibilidade de subscrição no IMAGE

O ERP de destino não se apresenta maleável para alterar o seu formato de subscrição e 
moldar o formato das mensagens ao IMAGE, não é uma solução valida quando estamos numa 
estratégia que tenta generalizar a mensagem ao máximo.

A opção a pôr em prática é a construção de uma camada de mapeamento da mensagem 
genérica,  para  o  formato  suportado  por  este  ERP,  via  a  criação  de  um conjunto  de regras 
centralizadas para a formação de cada mensagem.

As regras definem:

● O elemento delimitador de cada campo;

● Que dados carregar  para cada campo da mensagem que entra  no IMAGE (directo, 
directo e contido num ExtInfo, construção de campo recebendo um outro de entrada, 
criação  de  um  campo  recebendo  vários,  geração  de  um  campo  recebendo  vários 
ExtInfo, ou uma constante);

● De acordo com a mensagem genérica, qual é a mensagem IMAGE a criar;

● Que campo da mensagem de chegada são usados e em que local.

Com as regras definidas, o mecanismo de mapeamento chamado pela framework de BUS, 
consegue transformar a mensagem para o formato esperado no IMAGE.

Figura 4.11: Arquitectura da subscrição no IMAGE, com a camada de mapeamento.

4.1.7 Carregamento inicial de aplicativos ou first-load
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Um sistema baseado numa estratégia  EAI,  não  está  construído especificamente  para  o 
envio massivo de dados a cada novo aplicativo que se lhe ligue.

Para  responder  a  esta  problemática  é  criado  uma base  de dados MasterData,  que  visa 
centralizar todos os dados, de todas as mensagens enviadas do ORMS através do sistema EAI 
em direcção  a  qualquer  ferramenta.  Esta  unidade,  simplesmente  pega no conteúdo de  cada 
mensagem e arquiva-a. No caso de se tratar de mensagens de destruição, o evento também é 
reproduzido no MasterData.

Com este plano é possível garantir uma replicação da informação contida no ORMS e que 
é requisitada nos outros aplicativos, alimentados pelos fluxos EAI. Consequentemente, e tirando 
partido desta ferramenta, torna-se viável correr processos morosos, mas nesta base de dados 
MasterData.  Entre  estes  processos,  está  o  carregamento  inicial  de  dados  para  cada  novo 
aplicativo.

A criação deste sistema rudimentar lança os primeiros alicerces para uma futura construção 
de  um  controlador  que  permita  gerir  a  consistência  dos  dados  espalhados  pelas  várias 
ferramentas. Por exemplo, se o mesmo artigo estiver a ser modificado em dois locais distintos, o 
sistema consiga gerir as alterações, analisar, cruzar e por fim reenviar a actualização para ambos 
os destinos de origem.

Outra vantagem, mas não associada, passa por proporcionar um local, onde é permitido 
confrontar  cruzamentos de dados massivos, do que foi  enviado e do que chegou aos outros 
sistemas, sem que cause o mínimo stresse no ORMS.

Figura 4.12: Arquitectura de um típico package do MasterData.

4.2 Resumo e Conclusões

O problema consiste  em adaptar  a  framework de  publicação  já  desenvolvida  para  um 
projecto-piloto baseado na estratégia EAI, para as funcionalidades de um novo ERP. Visto que 
o cliente quer utilizar  esta arquitectura SOA para descontinuar as aplicações do ORMS por 
etapas.

Para  que  isto  seja  concretizável,  é  necessário  complementar  critérios  da  estratégia 
inicialmente  utilizada  para  a  publicação  de  dados  de  referência,  para  dois  aplicativos  e  a 
estendê-la a um maior dinamismo, para que qualquer alteração ao ORMS, ou novos pedidos de 
novos aplicativos, sejam facilmente executáveis. A solução também deve resolver problemas de 
performance  e  qualidade  de  tratamento  de  erro,  detectados  no  projecto-piloto,  além  de 
desenvolver conceitos para que a estratégia EAI seja aplicável a fluxos de subscrição no ORMS.

Por  fim,  a  solução  do  projecto  deve  dotá-lo  de  ferramentas  que  permitam  manter  a 
estratégia, mesmo que os requisitos do cliente confortem os seus pilares, como a personalização 
de mensagens ou a utilização da framework de publicação, para realizar funcionalidades para as 
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quais  não  foi  concebida,  como  carregamentos  iniciais  dos  aplicativos  externos  [DT1125], 
[DT1145].

A solução deste role de problemas, passa por:

● Melhoramento dos fluxos existentes, no plano de fornecer às mensagens mecanismos 
que as tornem flexíveis, ou na performance de armazenamento de informação na área 
de  staging,  como  de  aumento  de  velocidades  de  publicação  de  mensagens.  As 
melhorias, também passam por uma clarificação do tratamento de erro, dando-lhe uma 
melhor perceptibilidade no conteúdo das mensagens de erro.

● Criação de mensagens em famílias de mensagens já desenvolvidas, ou elaboração de 
novos fluxos.

● Dar mecanismo à estratégia de EAI na publicação, para um novo tipo de dados, ou seja, 
dados  transaccionais  onde  há  estados  e  datas  intimamente  relacionadas  com  a 
informação.

● Desenho da estratégia EAI para fluxos de subscrição no ORMS (que também pode ser 
aplicável noutros sistemas, em caso de necessidade) e integração do que é subscrito na 
área de staging no ERP.

● Sincronização  funcional  do  que  é  comunicado,  de  modo  a  permitir  que  o  mesmo 
conceito de negócio em aplicativos distintos mas ligados pela framework de gestão de 
BUS, seja coerente em ambos os lados, ao passar a informação necessária de um ERP, 
para que o outro consiga interpreta-la.

● Fornecer  um  mecanismo  de  mapeamento  de  mensagens,  entre  a  framework de 
publicação/subscrição  e  o  novo  ERP,  IMAGE,  para  evitar  arranjos  da  mensagem 
genérica e ao mesmo tempo, este ERP conseguir integrar a mensagem que recebe.

● Construção de um mecanismo de carregamento inicial, conhecido por MasterData e que 
guarda toda a informação do que é publicado do ORMS.
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5 Implementação

Para  uma  melhor  compreensão  da  implementação  das  soluções  expostas  no  capítulo 
anterior, a secção actual visa detalhar as resoluções propostas a um nível mais técnico e com 
alguns  exemplos  práticos.  Também,  nesta  parte  do  relatório  se  pode  seguir  as  abordagens 
utilizadas no desenvolvimento de cada solução.

5.1 Melhoramento dos fluxos existentes

5.1.1 Mecanismo de External Information

Para que todas as mensagens utilizadas ou novas, possam usufruir da solução dinâmica 
proposta de acrescentar campos de dados à mensagem sempre que requisitado, precisam antes 
de mais de adquirirem tal mecanismo.

O mecanismo é conhecido por ExtInfo (de External Information) e deve ser adicionado ao 
fim  de  cada  mensagem,  tornando-se  o  seu  último  campo  de  dados.  A  sua  composição  é 
transversal  a  qualquer  mensagem,  apenas  havendo  alterações  dentro  do  conteúdo  de  cada 
campo. Então, o mecanismo é constituidos pelos campos:

Label é o campo físico onde se guarda o nome da entidade de negócio do campo de dados 
“virtual” a acrescentar na mensagem, como “Item”, “Supplier”, etc. Isto facilita o mapeamento 
de mensagens quando há muitos campos “virtuais” diferentes no  ExtInfo,  sobretudo quando 
estes têm nomes iguais.

Dtl_Label,  de  Detail  Label,  arquiva  dentro  da  estrutura  dinâmica  o  nome  do  campo 
“virtual” propriamente dito.

From_Value indica o valor que o campo “virtual” nomeado na Dtl_Label vai conter e 
assim passar na mensagem.

To_Value, também pode conter o valor do campo “virtual” definido na Dtl_Label, mas só 
para situações onde o From_Value também é preenchido. Estes dois campos quando carregados 
visam passarem a informação de um período, ou de um novo valor, ao mesmo tempo que se 
mantém o antigo. Até ao momento, o To_Value nunca foi utilizado, mas a estrutura permite a 
possiblidade.

Estes quatro campos físicos encontram-se estruturados dentro do  ExtInfo por níveis.  O 
nível base é o próprio ExtInfo, onde agrupa o campo Label e DetExtInfo (Det de Detail), que é a 
sub-estrutura agregadora dos elementos Dtl_Label, From_Value e To_Value.
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O primeiro nível,  ExtInfo, pode repetir-se tantas vezes quantas o número de entidades de 
negócio  necessárias  adicionar  à  presente  mensagem.  O  mesmo  se  passa  com o  sub-grupo 
DetExtInfo,  que é  multiplicado pelo número  de campos “lógicos” precisos  por entidade de 
negócio, na mensagem.

A Figura 5.1 demonstra graficamente o formato do mecanismo.

Figura 5.1: Estrutura do ExtInfo.

A alteração de todas a mensagens mapeadas nos Objectos Oracle, com a adição do ExtInfo, 
obrigou a que a estrutura das mensagens na CMFs fosse modificada para o incluir. Também, 
provocou a  criação  de  uma nova  zona  de  informação na  CMF,  onde  os  campos  de  dados 
“virtuais” associados a cada mensagem fossem listados, para que a componente de gestão de 
BUS saiba o número de campos extra e a sua organização. Isto mantém a CMF como elemento 
de união entre todos os componentes da estratégia EAI.

5.1.2 Revisão de mensagens

Com os novos requisitos do ERP IMAGE e o mecanismo de ExtInfo implementado, a nova 
filosofia de definição de mensagens descrito na solução (capítulo 3) pode ser aplicada.

A  grande  maioria  dos  requisitos  (ver  Anexo  A:  )  do  IMAGE  fundem-se  quase 
naturalmente com as mensagens já desenvolvidas. No entanto, algumas diferenças surgem nas 
mensagens ItemDesc, ItemSupplierCountryDesc, SupplierDesc e LocationDesc.

As discrepâncias por mensagem não são em grande número e consistem na sua maioria em 
campos de conceitos de negócio diferentes da mensagem actual. Assim o método a utilizar é o 
uso do mecanismo dinâmico de ExtInfo.

Ainda num espírito de reforma sobre a luz desta estratégia de reestruturação e sendo que, 
alguns  condicionalismos  tecnológicos  do  passado  a  nível  da  subscrição  de  mensagens 
(relacionados  com  a  gestão  de  BUS)  são  ultrapassados  neste  projecto,  é  possível  corrigir 
mensagens que não tenham sido formadas da maneira ideal. Segundo este parâmetro de revisão 
de mensagens já existentes, apenas se encontra a ItemDesc.

Aqui há alguns campos,  que também estão presentes  noutras  mensagens anteriormente 
implementadas:

● UpcEanDesc, CedisDesc, ClusterDesc e UdaItemLovDesc, da família Item;

● ItemSupplierCountryDesc da família ItemSupplier.

De forma a uniformizar a mensagem ItemDesc com as outras mensagens, estes campos são 
retirados, pois já são enviados nas mensagens listadas.

Há ainda a criação de uma mensagem ItemFullDesc, que englobe a mensagem ItemDesc, 
com o agrupamento de todas as mensagens UdaItemLovDesc para o mesmo artigo e os novos 
conjuntos,  UdaItemDateDesc  e  UdaItemFFDesc.  Este  arranjo  além  de  tornar  a  família  de 
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mensagens mais flexível, também acontece porque as divergências entre as mensagens antigas e 
os novos requisitos, revelam conceitos de negócio em falta, mas muito semelhantes à mensagem 
corrente, como o caso dos outros tipos de UDAs (UdaItemDate e UdaItemFF).

Assim não se justifica a utilização do  ExtInfo,  mas sim uma redefinição da mensagem. 
Mais concretamente para este caso, a mensagem ItemDesc é alterada por motivos estruturais e 
surge a mensagem ItemFullDesc que responde aos requisitos do IMAGE, ao nível do artigo.

De  modo  a  compreender  os  efeitos  da  revisão  de  mensagens,  o  Anexo  B:  agrega  a 
informação da estruturação das mensagens revistas.

5.1.3 Ajuste dos triggers devido à revisão de mensagens

Com a inclusão de campos de outras  entidades de negócio em mensagens,  através  do 
campo de ExtInfo, o trigger que controla o campo além de invoca o AddtoQ que já chama, tem 
de utilizar especialmente o AddtoQ da nova entidade que vai usar o campo no seu ExtInfo. Este 
método garante, que alterações ao campo “virtual” contido no ExtInfo sejam também seguidas 
na entidade de negócio, onde a mensagem que usa o ExtInfo pertence.

Um exemplo claro é o contacto de e-mail do fornecedor, que é incluído no  ExtInfo da 
localização. Este contacto de e-mail é abrangido no  trigger nb_t_eai_sups_audr que chama o 
AddtoQ da entidade Supplier. Com a junção do campo ao ExtInfo da localização, o trigger no 
controlo das modificações do e-mail também invoca o AddtoQ da Location.

Com a reestruturação das mensagens da família  Item,  novos  triggers são desenvolvidos 
para responder aos ajustes. Estes  triggers estão relacionados com as tabelas uda_item_date e 
uda_item_ff, para que quando ocorram qualquer tipo de alterações nessas tabelas seja inserido 
na  nb_eai_item_mfqueue  um “ItemMod”,  à  semelhança  do  que  já  acontece  com  o  trigger 
nb_t_eai_uda_item_lov_aiudr.

O  trigger nb_t_eai_cedis_aiudr é revisto e em vez de inserir na fila tipos de mensagem 
“Cluster (Cre, Mod ou Del)”, passa a colocar “Cedis (Cre, Mod ou Del)”.

5.1.4 Reforma da área de staging

O modelo de dados da área de staging para os fluxos desenvolvidos continua com a mesma 
paridade de uma tabela de staging por entidade de negócio, com a excepção do fluxo do Item, 
que tem a tabela de controlo de criação de artigo. Há ainda a tabela base onde estão definidas as 
configurações centrais da zona de staging para a publicação.

As alterações às tabelas de staging, para permitir o melhoramento de performance quer no 
armazenamento, como na leitura e publicação de mensagens, origina alterações mínimas ao seu 
formato.

Em primeiro lugar  a  criação de uma nova coluna em todas  as  seis  tabelas  de  staging 
básicas, o get_status. Este campo limita-se a indicar se a mensagem já pode ser lida e criada, ou 
se ainda não.

Outra modificação está relacionada com o campo pub_status, que passa a permitir o novo 
estado Skip. O estado mostra que a linha não precisa de ser lida, pois devido a algum motivo 
escrito no campo error_desc, tornou-se supérflua.

A última mudança relativamente a todas tabelas básicas de staging é a implementação de 
índices Oracle, associados ao get_status. Para as tabelas básicas com maior volume de dados, 
nb_eai_item_mfqueue  e  nb_eai_item_supplier_mfqueue,  é  criado  um índice  que  combine  o 
thread_no, com o get_status. As outras quatro tabelas o índice é só associado ao get_status. Essa 
diferença deve-se a que para as primeiras duas, o multi-threading será ligado, enquanto para as 
outras ainda não se justifica.

Os índices Oracle do pub_status e do get_status, quando utilizados nas  queries ou nos 
DMLs dos processos de escrita, ou leitura, vão permitir que estes processos não tentem ir ler 
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toda  a  tabela  de  staging,  mas  só  a  divisão  de  pub_status  e  get_status  referidas  nas  suas 
condições. Ver Figura 4.3.

Relativamente  à  tabela  de  configuração,  nb_eai_family_setting,  é  adicionado  o  campo 
get_num, que guarda o número de linhas a colocar com o get_status num estado de leitura.

5.1.5 Ajuste ao mecanismo de escrita AddtoQ

A estrutura de todos os  AddtoQs dos seis fluxos de publicação existentes é ligeiramente 
alterada.

As validações que aconteciam neste mecanismo sobre se: em caso de uma mensagem de 
destruição, localizar e alterar mensagens anteriores com o estado de não processadas para as 
mesmas  chaves,  para  o  estado  de  processadas;  ou  em caso  de  mensagem de  modificação, 
encontrar  e  modificar  mensagens  antecedentes  não  processas,  também  para  os  mesmos 
identificadores, para o estado processado. Estas verificações são agrupadas numa nova função 
Skip_Messages, que é transferida do AddtoQ para o GetNext.

O novo campo get_status passa agora a ser inserido na respectiva tabela de staging, com o 
valor de defeito “N”, para a linha estar pronta para ser ligada e a gestão desse processo ser feito 
no GetNext.

Por fim, as  anteriores verificações de parâmetros de entrada e tipo de mensagem,  que 
provocam excepções  em caso  de  erro  mantêm-se  e  a  sua  mensagem de  erro  é  revista.  A 
formação da mensagem de erro,  para as excepções definidas passam a invocar uma função 
original  da base de dados Oracle  SQL_LIB.GET_MESSAGE_TEXT.  Esta função, que recebe 
quatro parâmetros de entrada (erro, parâmetro extra 1, parâmetro extra 2, parâmetro extra 3), vai 
procurar o erro que recebe de uma tabela base da Oracle, a rtk_error. Conforme o texto que 
encontrar nessa linha e os parâmetros de entrada extra que recebeu, constrói a mensagem de 
erro. Assim, todas as mensagens de erro para as excepções tratadas são centralizadas nesta 
tabela.  Para  as  excepções  não  tratadas  pelo  AddtoQ,  é  chamada  a  função 
SQL_LIB.CREATE_MSG, que lida com o erro da base de dados e devolve a mensagem correcta.

Consultar anexo G.1  para compreender visualmente a evolução do AddtoQ.

5.1.6 Optimização ao mecanismo de leitura GetNext

Os seis mecanismos de GetNext são modificados, no seu algoritmo de busca da linha mais 
antiga na tabela de staging.

Antes, os mecanismos de leitura limitam-se a procurar qual a sequência mais baixa, cujo 
pub_status demonstre que a mensagem ainda não tenha sido processada. Agora, para além dessa 
restrição é acrescentado que o campo get_status, esteja no estado pronto a ser lido. No caso de 
não existir nenhuma linha da tabela que reunia ambas as condições, é invoca uma função de 
gestão do get_status, a  Prepare_Queue e  o procedimento  GetNext termina até  ser  invocado 
novamente pela framework de gestão de BUS.

Ainda sobre a parte do algoritmo que retorna a linha mais antiga, há outra alteração a 
frisar, que é o forçar do uso dos índices criados para o get_status/ thread_no nos fluxos que 
passam  a  utilizar  multi-threading (Item e  ItemSupplier)  e  o  índice  sobre  o  get_status  nos 
restantes fluxos (Supplier, Location, FoundationData e Vat).

Outra alteração comum a todos os  GetNext desenvolvidos é a inclusão do algoritmo de 
triagem  Skip_Messages.  Esta  nova  função  é  empregue  recursivamente  logo  no  início  do 
GetNext, até antes de determinar qual é a linha a ser lida, para assim puder limpar parcialmente 
a tabela de  staging de mensagens redundantes e o  GetNext pegar numa linha que provoque a 
construção de uma mensagem útil.
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Como já foi referido, o multi-threading é activado em dois fluxos. Contudo, o mecanismo 
não precisa de ser  modificado,  basta  alterar  o número de  threads especificado na tabela de 
configuração nb_eai_family_settings.

Da  mesma  forma,  que  o  tratamento  de  erro  do  mecanismo  de  escrita  na  staging é 
reajustado a uma centralização e melhoramento de qualidade, o mesmo acontece em todos os 
mecanismos que compõem o mecanismo de leitura e construção de mensagem. Assim, tanto as 
excepções desenvolvidas no GetNext, como nas suas sub-funções Process_Queue_Record e os 
Build_<message>, passam a tirar partido da ferramenta SQL_LIB.GET_MESSAGE_TEXT.

Há a salientar, que entre as diversas excepções tratadas, as que sofrem uma melhoria mais 
tangível são as desenvolvidas para alertar durante a construção da mensagem, que determinada 
informação não existe na base de dados. Agora, a mensagem diz claramente que informação 
está em falta, em vez de somente mostrar que há informação em falta.

O anexo G.2 coloca ao dispor uma diagrama evolutivo do algortimo de GetNext
Uma das soluções propostas para o aumento da performance é o adiamento de uma linha 

da tabela de  staging. Essa solução é aplicada no fluxo do  Item,  as mensagens de criação de 
artigo (ItemCre), porque esta mensagem está condicionada no seu processamento, enquanto a 
tabela auxiliar nb_eai_item_aux não estiver correctamente preenchida.

A escrita da nb_eai_item_aux e consequente leitura da mensagem ItemCre pode demorar 
largos minutos. Assim, o GetNext é ajustado para na sua query principal de busca da linha mais 
antiga, também olhar para o campo date_to_be_process e validar que este é igual ou inferior ao 
tempo actual. Isto, cruzado com a adição de cinco minutos a uma mensagem de tipo ItemCre, 
sempre que não estiver preparada para ser processada, abre o caminho à aplicação da solução de 
adiamento.

5.1.7 Novo mecanismo de triagem, o Skip_Messages

O Skip_Messages, recebe o thread_val, ou o seq_no no caso do package do  Item, valida 
esses parâmetros de entrada e utiliza-os para obter a linha mais antiga da tabela de staging.

A essência da função não traz inovações de vulto ao algoritmo de triagem de mensagens, 
propriamente dito. No entanto, há pequenas divergências como: a utilização do mesmo índice 
aplicado no respectivo GetNext, quando o algoritmo vai buscar a linha mais antiga; o pub_status 
de uma linha a descartar passa a ser colocada com o estado Skip e não Processed; o error_desc é 
preenchido com o motivo da mensagem ter sido rejeitada; o date_to_be_processed é actualizado 
com a hora actual.

O mecanismo de triagem tem as suas excepções tratadas como o AddtoQ e o GetNext, ou 
seja, usufruindo das ferramentas Oracle para esse propósito e a mensagem de erro clara, se este 
surgir.

Como  o  Skip_Messages é  invocado  dentro  de  um  ciclo,  no  GetNext,  então  a  função 
devolve num dos seus parâmetros de saída, se deve ou não continuar a ser chamada. Em caso de 
ter ocorrido um erro durante a sua execução, este é devolvido para o procedimento  GetNext, 
como a indicação que deve parar imediatamente o ciclo de chamadas do Skip_Messages.

Para  que o novo mecanismo não traga muitos  impactos na performance da criação de 
mensagens, o algoritmo só realiza a triagem até encontrar a primeira linha valida para criar uma 
mensagem.
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Figura 5.2: Algoritmo de Skip_Messages.

5.1.8 Ferramenta de gestão do get_status, Prepare_Queue

A  função  Prepare_Queue começa  por  verificar  o  parâmetro  de  entrada  thread_val, 
seguindo uma consulta à linha da tabela nb_eai_family_settings para a respectiva família de 
mensagens, onde se obtém o número de linhas que deve modificar o get_status.

Para que o número de linhas com um get_status em estado de leitura, seja controlado, é 
importante que o Prepare_Queue nesta fase determine o número de linhas na tabela de staging, 
que actualmente estão com o get_status a “Y”. Se o número ascender ou for idêntico ao número 
configurado na tabela central, então não é preciso colocar mais linhas com o get_status positivo 
e  o  Prepare_Queue termina  imediatamente  com uma  pequena  mensagem de  aviso.  Se  for 
inferior, é calculada a diferença entre o número da tabela de configuração e o número actual de 
linhas a “Y”.

Finalmente e utilizando o mesmo índice Oracle aplicado ao GetNext dessa família, sabe-se 
que as primeiras  N linhas, sendo  N um número igual ao calculado na anterior subtracção, da 
tabela de staging com o pub_status = “U” (de não processadas) e get_status a “N” (não estão 
prontas para leitura) são alteradas para o get_status = “Y”.

Se  algum erro  ocorrer  durante  a  execução  do  Prepara_Queue,  o  erro  é  correctamente 
tratado pelas funções base do Oracle e respectiva mensagem de erro enviada para o  GetNext, 
sem que nenhum get_status da staging tenha sido alterado.
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Figura 5.3: Algoritmo de Prepare_Queue.

5.2 Adição de novas mensagens a famílias já desenvolvidas

5.2.1 Família e Package Item

 5.2.1.1 Definição da mensagem PackSku e ajuste da tabela de staging
O novo conceito PackSku está baseado nas tabelas packsku, e nb_pack_item, que guardam 

os  dados  dos  componentes  de  um  artigo.  As  tabelas  têm  uma  relação  directa  entre  si, 
estabelecida pelo identificador do artigo pack e o número do artigo staple que o compõem.

A mensagem PackSkuDesc é um mapeamento directo da união das duas tabelas, com a 
adição dos três campos comuns a todas as mensagens: Event_Date, User_Id e ExtInfo. Por seu 
lado, a mensagem PackSkuRef só contém os elementos agregadores (número do pack e número 
do componente do pack), mais os três campos comuns de mensagem.

Tanto a CMF da família Item, como o Oracle Object são modificados para incluir as duas 
novas mensagens.

A adição das mensagens obriga a adaptar a tabela de staging nb_eai_item_mfqueue, para 
conter todos os identificadores da mensagem. Apenas se cria o campo pack_item que guarda o 
identificador do componente, sendo que o campo existente item guarda o valor do pack.
 5.2.1.2 Triggers

Cada uma das duas tabelas de base de dados tem um trigger simples associado, que invoca 
o procedimento AddtoQ passando-lhe as chaves e o tipo de mensagem.

O trigger nb_t_eai_packsku_aiur que fora desenvolvido para indicar se durante a criação 
do artigo  pack,  os componentes do  pack tinham sido inseridos, ou se o artigo fora alterado, 
agora é adaptado para também enviar as mensagens “PackSku”. Este  trigger transforma-se no 
nb_t_eai_packsku_aiudr, que para os eventos de inserção, alteração ou destruição chamem mais 
uma  vez  o  AddtoQ,  para  enviar  um  tipo  de  mensagem  “PackSkuCre”,  “PackSkuMod”  ou 
“PackSkuDel”.
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O  trigger sobre  a  tabela  nb_pack_item só  controla  os  eventos  de modificação,  pois  o 
registo só é criado na tabela nb_pack_iem, quando o registo é criado na packsku, passando-se o 
mesmo para eliminação.
 5.2.1.3 AddtoQ

Como consequência, indirecta da nova mensagem e directa de tanto a tabela de staging ter 
adquirido mais um campo e os triggers que chamam o AddtoQ comunicarem mais três novos 
tipos de eventos (para a mensagem PackSku), o mecanismo de escrita na nb_eai_item_mfqueue 
é  alterado.  Passa  a  receber  mais  um  parâmetro  de  entrada,  o  componente  do  pack,  e  a 
reconhecer que para os tipos de mensagem do “PackSku(Cre/Mod/Del)” são inseridos na tabela 
de  staging,  com  o  valor  do  pack no  campo  item  e  o  componente  do  pack no  campo 
packsku_item.

Devido à alteração dos parâmetros de entrada, todos os triggers que chamam o AddtoQ, da 
família Item foram modificados para incluírem o novo campo a NULL.
 5.2.1.4 GetNext

O GetNext passa a reconhecer os três novos tipos de mensagens do “PackSku” e a ler o 
novo campo packsku_item da tabela de staging.
 5.2.1.5 Skip_Messages

O novíssimo Skip_Messages é também familiarizado com os novos tipos de mensagem e 
replica os algoritmos de triagem, para estes.
 5.2.1.6 Process_Queue_Record

No mesmo seguimento, a função passa a reconhecer os tipos de mensagem do “PackSku”, 
acrescentando um parâmetro de entrada para o pack_item.

Para  os  tipos  “PackSkuCre”  e  “PackSkuMod”  invoca  o  Build_Packsku_Desc e  para  o 
restante tipo de mensagem, o Build_Packsku_Ref.
 5.2.1.7 Builds

O Build_Packsku_Desc verifica se todos os identificadores são passados e inicia o Oracle 
Object NB_EAI_ITEM a NULL. Através das chaves é executada uma query sobre as tabelas 
packsku, packitem e nb_pack_item, cujo resultado é inserido no componente do Oracle Object 
nb_eai_packsku_desc.

Por  seu  turno,  o  Build_Packsku_Ref repete  o  mesmo  procedimento  de  validação  de 
parâmetros  e iniciação  do  Oracle  Object.  Contudo,  o  componente  nb_eai_packsku_ref  só é 
preenchido com as chaves, o nome do utilizador e a data de sistema.

5.2.2 Família e Package Location

 5.2.2.1 Definição da mensagem StoreClass e ajuste da tabela de staging
Os requisitos para o envio da mensagem estão todos contidos numa só tabela e não há mais 

nenhuma informação semelhante na base de dados. Portanto, a aplicação da nova estratégia de 
criação de mensagens é directa, com a adição dos campos Event_Date, User_Id e ExtInfo.

Relativamente à tabela de  staging, apenas se adicionam as chaves em falta class e dept, 
pois a chave store já é guardada no campo location.
 5.2.2.2 Triggers

O novo trigger nb_t_eai_class_loc_clstr_aiudr passa à função AddtoQ o tipo de mensagem 
conforme o evento ocorrido e as três chaves que identifiquem esse conceito.
 5.2.2.3 AddtoQ

A função  AddtoQ é  alterada para  receber  mais  dois  parâmetros  de entrada que  foram 
adicionados à tabela nb_eai_locatoin_mfqueue.

Também são incorporados os tipos de mensagens: “StoreClassCre”, “StoreClassMod” e 
“StoreClassDel”. Para estes tipos, se alguma das chaves não for recebida o erro é desencadeado. 
Se tudo bater certo é adicionada a mensagem na nb_eai_location_mfqueue.

Com a adição de dois parâmetros de entrada, todos os outros triggers que usam o AddtoQ 
da família Location são reajustados ao facto desta função ter ganho parâmetros.
 5.2.2.4 GetNext
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Este procedimento vai incluir na sua leitura da tabela de staging os dois novos campos e os 
tipos de mensagem “StoreClass” deixam de ser tratados como erro.
 5.2.2.5 Skip_Messages

Os  mesmos  conceitos  de  “Skip”  são  reproduzidos  para  as  mensagens  com  os  tipos 
“StoreClassCre”, “StoreClassMod” e “StoreClassDel”.
 5.2.2.6 Process_Queue_Record

As chaves  store  e  class  são  adicionadas  aos  parâmetros  de  entrada.  Para  os  tipos  de 
mensagem “StoreClass(Cre ou Mod)” a função Build_Storeclass_Desc é invocada, mas o tipo 
“StoreClassDel” corresponde à função Build_Storeclass_Ref.
 5.2.2.7 Builds

Após a validação dos parâmetros recebidos no  Build_Storeclass_Desc,  é realizada uma 
query à  tabela  acn_class_loc_cluster  e  o  Oracle  Object NB_EAI_LOCATION é  iniciado  a 
NULL. O retorno da query é colocado no componente nb_eai_storeclass_desc, juntamente com 
a identificação e tempo do sistema.

O  Build_Storeclass_Ref, também valida se as  chaves  são passadas  como parâmetros  e 
preenche a componente nb_eai_storeclass_ref, do NB_EAI_LOCATION já iniciado, com estes 
identificadores e os dados do sistema.

5.3 Criação de novas famílias de mensagens na publicação

5.3.1 Elaboração das mensagens e suas famílias

De acordo com os requisitos do novo ERP indicados pelo cliente e os métodos de criação 
de CMFs (consequentemente são o pilar de construção das mensagens representadas a nível 
tecnológico pelos Oracle Objects), para cada uma das três famílias são formadas mensagens que 
respondam às necessidades e que cumpram com selo de qualidade, que é a flexibilidade e o 
dinamismo.

Para responder às exigências de uma mensagem sobre dados da relação artigo loja são 
elaboradas mensagens ItemStoreDesc e ItemStoreRef, que passam a informação do artigo na 
gama da loja, como as suas especificações de reaprovisionamento.

No que diz respeito aos preços de retalho, a família Price é formada por uma mensagem 
PriceFullDesc que passa os dados desse preço. Não é desenhada uma mensagem PriceFullRef, 
porque  o  ORMS  não  permite  destruição  de  preços,  pois  estes  só  são  alterados  e  sempre 
guardados para efeitos de histórico.

Finalmente, a família CostPrice também tem uma mensagem maleável de envio de preço 
de custo, a CostPriceFullDesc. No plano do custo, já é possível a sua eliminação e daí existir 
uma  mensagem  CostPriceFullRef,  mas  na  solução  actual  nunca  foi  preenchida  e  a 
CostPriceFullDesc é utilizada em substituição. Este fenómeno acontece, porque os aplicativos 
que a subscrevem,  necessitam de toda a  informação do custo apagado e  não de apenas  os 
identificadores.

No Anexo E: estão as CMFs ao detalhe das famílias de mensagens anteriormente descritas.

5.3.2 Tabelas de staging

Para  as  novas  famílias  ItemLocation,  Price e  CostPrice são  desenvolvidas  tabelas  de 
staging, de acordo com as soluções mencionadas.

No caso da família  ItemLocation,  que embora massiva é relativa a dados de referência, 
continua a ter a estrutura base mais as chaves primárias das mensagens, com a adição do novo 
campo  get_status.  A  sua  tabela  nb_eai_item_location_mfqueue  tem  três  identificadores 
observáveis na Tabela 5.1, sendo que um deles não existe em todas nas tabelas de base de dados 
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que alimentam a tabela de staging, mas permite identificar o tipo de localização, entre uma loja 
e um entreposto.

Tabela 5.1: Tabela com as chaves da família ItemLocation

Chave Formato da mensagem
ITEM ItemStoreDesc e ItemStoreRef

LOCATION ItemStoreDesc e ItemStoreRef
LOCATION_TYPE ItemStoreDesc e ItemStoreRef

Como a família de mensagens  Price é relativa a dados transaccionais e há quatro tipos 
diferentes  de preço  passíveis  de serem enviados,  o  resultado  é a  criação de uma tabela  de 
staging nb_eai_price_mfqueue com todos os identificadores comuns aos quatro tipos de preço e 
os elementos não chave, mas que todos os tipos têm.

Tabela 5.2: Tabela de staging base da família Price

Chave Formato da mensagem utilizada
ZONE_GROUP_ID PriceFullDesc

ZONE_ID PriceFullDesc
STORE PriceFullDesc

PRICE_NO PriceFullDesc

Elemento comum Formato da mensagem utilizada
CREATE_DATE PriceFullDesc

CREATE_ID PriceFullDesc
APPROVAL_DATE PriceFullDesc

Cada um dos quatro tipos de preço resulta numa tabela auxiliar. A estrutura comum dessas 
tabelas auxiliares tem como campos obrigatórios:

● O  seq_no,  que  contém  um  número  de  sequência  que  é  chave  estrangeira  da 
nb_eai_price_mfqueue;

● Chaves primárias particulares de cada tipo de preço;

● Os  outros  campos,  que não chaves  primárias,  que ainda não estão  mapeados na 
tabela de staging principal;

● Pub_status, para determinar o estado da linha da auxiliar;

● Processed_date, que é actualizado sempre que o pub_status é modificado.
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Tabela 5.3: Tabela standard de staging auxiliar

Nome Tipo de dados
SEQ_NO NUMBER(15)
CHAVE 1 ...
CHAVE 2 ...

(…) ...
CHAVE n ...

CAMPO NÃO CHAVE 1 ...
(…) ...

CAMPO NÃO CHAVE n ...
PUB_STATUS VARCHAR2(1)

PROCESSED_DATE DATE

A nb_eai_item_zone_aux é a primeira tabela auxiliar de preço e para além da seq_no, tem 
o sku como chave da tabela.

Relativamente à nb_eai_price_susp_aux, o campo sku volta a ser a outra chave da auxiliar.
Por  seu  lado,  a  nb_eai_clear_susp_aux,  além  do  campo  de  sku  também  tem  o 

markdown_nbr como chave.
A tabela auxiliar nb_eai_prom_susp_aux, volta a ter só o sku a acompanhar o seq_no como 

chave.
Para uma compreensão plena, de como estas tabelas são formadas consultar o Anexo C: .
A família CostPrice é novamente relativa a dados transaccionais e a sua tabela de staging 

base  nb_eai_cost_price_mfqueue,  é  sustentada  em  três  chaves  primárias  e  um  campo 
informativo extra, comum aos cinco tipos de preço de custo existentes.

Tabela 5.4: Tabela de staging base da família CostPrice

Chave Formato da mensagem utilizada
ITEM CostPriceFullDesc

SUPPLIER CostPriceFullDesc
ORIGIN_COUNTR

Y_ID
CostPriceFullDesc

Elemento comum Formato da mensagem utilizada
UNIT_COST CostPriceFullDesc

Dentro dos elementos constituintes da nb_eai_cost_susp_aux, a seq_no e o cost_change 
são as únicas chaves primárias.

Já a tabela auxiliar nb_eai_deal_aux apresenta um seq_no interno de “deal” associado à 
chave primária seq_no (da tabela nb_eai_cost_price_mfqueue).

A tabela nb_eai_allow_sup_sku_aux é idêntica à nb_eai_deal_aux, ao ter como chaves um 
seq_no interno de “allowance” e um seq_no da staging principal.

Para  a  tabela  nb_eai_allow_sup_aux  existem  como  identificares  a  comum  seq_no  de 
staging, o allow_type e duas datas: start_date e end_date.

Finalmente, a nb_eai_allow_hier tem como chaves: a seq_no, o department, a start_date, 
end_date e o allow_type.

O Anexo D: disponibiliza toda a informação de cada uma das tabelas auxiliar da família 
CostPrice.

5.3.3 Triggers
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Com a estruturação das mensagens nas CMFs é determinado o universo de tabelas que 
alimentam os mecanismos de AddtoQ, ou seja, em que tabelas os  triggers são colocados para 
comunicarem e inserirem na respectiva tabela  staging o comportamento de cada conceito de 
negócio. Contudo e como foi referido na solução, apenas as tabelas de preços que permitem 
alterar  preços  depois  destes  já  estarem criados,  é  que  são  alvo  do  uso  de  triggers para  a 
população das tabelas de staging.

Para cerca de metade das novas tabelas com triggers, a totalidade das tabelas de preço de 
retalho e de custo não base, interessam vigiar todo o tipo de eventos. Entre estas tabelas estão: 
sup_sku_deal, sup_sku_allow, sup_allow, hier_allow, promsku e promstore.

Por seu lado, as tabelas que albergam a criação inicial do preço de retalho e custo, também 
conhecido por atribuição de preço base, só é preciso controlar os eventos de criação, sendo que 
os outros eventos não são possíveis de ocorrer no sistema. As tabelas de preço inicial são a 
item_zone_price, no que se refere ao preço de retalho e a item_supp_country, na questão do 
preço de custo.

Relativamente, as tabelas que contêm os dados da relação artigo/ localização, o fenómeno 
dos  triggers é  aplicado na sua totalidade.  Para  todas  as  cinco tabelas  win_store,  packstore, 
nb_win_store, nb_pack_store e repl_item_loc os eventos de modificação são monitorizados. Já, 
a destruição, apenas é monitorizada na última tabela, pois também se trata da última tabela a ser 
preenchida  a  quando da  criação  da  relação  artigo/  localização  e  sem esta,  a  relação  não  é 
estabelecida.

Por fim e num conceito novo, os eventos de destruição são tratados nas tabelas win_store, 
packstore e repl_item_loc, porque o ORMS permite apagar os dados em qualquer uma destas 
sem  obrigatoriamente  apagar  nas  outras.  Contudo,  nunca  mais  é  permitido  recriar  uma 
associação artigo/ localização, depois dessa relação já ter sido interrompida.

Os  triggers dedicados à família  ItemLocation são constituídos da mesma forma que os 
outros triggers desenvolvidos para as outras famílias já publicadas, onde para cada evento são 
enviadas as chaves do conceito de negócio e o tipo de mensagem que lhe é característico. Por 
outras palavras, para os eventos de criação, modificação e destruição, o tipo de mensagem é o 
“<conceito  de  negócio>Cre”,  “<conceito  de  negócio>Mod”  “<conceito  de  negócio>Del”, 
respectivamente.

Ainda sobre esta família, há uma particularidade nos triggers nb_t_eai_win_store_aiudr e 
nb_t_eai_packstore_aiudr, além de serem utilizados pela família  Item. Ambas as tabelas onde 
assentam os  triggers guardam um campo de estado do artigo (cada uma conforme o tipo de 
artigo),  que  sempre  que  é  modificado  e  tal  como  os  outros  campos  o  trigge,r envia  uma 
mensagem  “ItemStoreMod”.  No  entanto,  este  forçar  do  envio  da  mensagem  não  garante 
qualidade e em caso de perda de uma mensagem precedente a esta, não indica claramente o tipo 
de estado em que estava a relação artigo/ localização antes do estado actual. Para evitar a perda 
desta informação crucial e tirando partido do subtipo de mensagem, é passada ao AddtoQ como 
message_subtype  o  valor  “StatusChgtoA”  ou  “StatusChgFromA”,  conforme  a  alteração 
ocorrida.

Embora os triggers das tabelas de preços de retalho e custo (excluindo os de tipo base) são 
montados para reagir a qualquer evento, há a reter que estes são criados para alimentar o envio 
de mensagens de preços alterados. Como já foi referido, só alguns tipos de preço podem ser 
alterados, depois de se encontrarem em vigor. Logo, todos os eventos destes triggers só reagem 
e chamam o respectivo AddtoQ, quando o tipo de preço está em vigor, ou seja, quando a data de 
início é menor ou igual ao dia de hoje (para as criações destes tipos de preço, apenas são validas 
datas iguais a hoje, porque o ORMS não deixa criar preços no passado, para um preço que já se 
encontre em vigor) e a data de fim é maior ou igual a hoje.

5.3.4 Processos de extracção
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A outra parte da inserção dos dados nas tabelas de  staging, relativa às novas famílias é 
composta  por  mecanismos  de  extracção  e  carregamento  activados  pelo  batch nocturno.  O 
momento para agendar a execução destes processos é logo após aos preços de retalhos e custos 
terem sido alterados pelo batch nocturno, ou seja, quando entram em funcionamento ou deixam 
de afectar o preço do produto.

Cada um dos processos de extracção é baseado na estrutura base dos processos batch, onde 
um procedimento  Pro*C  (procedimento  C  com  blocos  de  PL/SQL  embebido)  começa  por 
validar os parâmetros de entrada e em caso de falha o processo não arranca. Quando a validação 
é  correctamente  ultrapassada,  o  procedimento  regista  o  nome  do  processo  numa  tabela  de 
“restart and recovery”. Em seguida, o processo chama um bloco PL/SQL e em caso de terminar 
a  execução sem erro,  remove o processo  da tabela  de “restart  and recovery” e o  processo 
termina.  Caso  contrário  o  registo  é  mantido,  adicionando-se  o  erro  devolvido  pelo  bloco 
PL/SQL aos registos de erro.

Figura 5.4: Arquitectura básica de um processo batch.

 5.3.4.1 Processo Batch NB_EAIPCEXT
O processo  NB_EAIPCEXT é responsável  pelo carregamento das tabelas de  staging da 

família  Price e  o  no  bloco  PL/SQL  que  o  incorpora  é  chamada  a  função 
NB_F_EAI_PRICES_UPDATE.

Esta função,  para o tipo de preço de retalho “PriceChange” utiliza a mesma  query do 
processo ORMS que determina os preços que são extraídos e acrescentar à busca, quais são os 
preços  que  começam  amanhã  ou  terminam  hoje.  Por  cada  um  dos  preços  encontrados  é 
invocado o AddtoQ desse tipo de preço.

Há a salientar, que para evitar degradações de performance, é realizado um commit (gravar 
a sessão Oracle) dos valores adicionados pelo AddtoQ, num intervalo de linhas dinamicamente 
ajustável.

O algoritmo do “PriceChange” é repetido para os outros dois tipos, a “Clearance” e a 
“Promotion”.
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Figura 5.5: Algoritmo de extracção de preços de retalho.

 5.3.4.2 Processo Batch NB_EAICTEXT
Embora todos os tipos de preços de custo tenham um trigger associado à sua tabela, este 

apenas controlam preços em vigor e nunca a sua entrada ou saída de circulação.
Assim, o Pro*C NB_EAICTEXT é em tudo semelhante ao anterior, só que agora aplicado à 

família  CostPrice,  sendo  que  no  bloco  PL/SQL  é  invocada  a  função 
NB_F_EAI_COSTPRICES_UPDATE.

A  função  PL/SQL  recorre  as  queries utilizadas  no  processo  ORMS  de  extracção  e 
activação, ou desactivação, de preços de custo. Por cada linha do resultado da query é executado 
o AddtoQ do respectivo tipo de preço de custo, sendo que de um certo número de execuções do 
AddtoQ, um commit é forçado.

Os  tipos  de  preços  para  esta  função  são:  “CostChange”,  “DealSup”,  “AllowSku”, 
“AllowSup” e “AllowHier”.

Figura 5.6:  Algoritmo de extracção de preços de custo.
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5.3.5 Package ItemLocation

 5.3.5.1 AddtoQ
Este AddtoQ é idêntico aos das outras famílias de mensagens, só que está adaptado à sua, 

neste caso a família ItemLocation.
As suas verificações habituais são feitas aos parâmetros de entrada, ou seja, se estes estão 

preenchidos  e  se  a  message_type  pertence  ao  grupo:  “ItemStoreCre”,  “ItemStoreMod”  e 
“ItemStoreDel”.

Após a obtenção do número de thread e de sequência, há uma personalização do AddtoQ, 
uma validação se o message_subtype é “StatusChgtoA” ou “StatusChgFromA”. Ainda numa 
lógica divergente da rotina do algoritmo de  AddtoQ,  é  atribuído um novo message_subtype 
“NotACreation” se o estado da relação for de “Close” ou “Inactive”, de modo a responder aos 
requisitos do capítulo 5.5.

O  encerramento  da  função  acontece,  com  a  inserção  na  tabela 
nb_eai_item_location_mfqueue.
 5.3.5.2 GetNext

Para  o  package ItemLocation,  o  GetNext segue  os  passos  comuns  da  estratégia  EAI 
melhorada. Nem mais, nem menos, do que a verificação dos parâmetros de entrada, antes de 
invocar a função Skip_Messages.

No caso da função terminar sem excepções é carregada a mensagem mais antiga, numa 
query que usa um índice de thread_no, com o get_status. Se nenhuma linha for encontrada, 
então  a  função  Prepare_Queue é  executada  e  o  GetNext termina.  Se  uma  mensagem  for 
retornada, o seu tipo e subtipo de mensagens são verificados e a função Process_Queue_Record 
chamada.

Se esta última função terminar sem erros, a linha é colocada com o estado processado e o 
get_status como não estando pronto para ser lido. Se receber False da função, a mensagem de 
erro retornada é  utilizada dentro da excepção,  para colocar a mensagem na tabela a erro e 
devolver a mensagem de erro no campo error_desc.
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Figura 5.7: Getnext da família ItemLocation.

 5.3.5.3 Process_Queue_Record
Função simples, que depois de verificar se o tipo de mensagem e identificadores recebidos 

da função GetNext estão correctos, escolhe que Build invoca.
Para as mensagens de tipo “ItemStoreCre” e “ItemStoreMod” resultam na execução do 

Build_Itemstore_Desc. Por sua vez, o tipo “ItemStoreDel” chama a Build_Itemstore_Ref.
No final, a função devolve ao GetNext o Oracle Object no caso do Build ter terminado com 

sucesso, caso contrário devolve o erro que recebeu.
Este  Process_Queue_Record tem como diferença  dos  seus  semelhantes,  a  situação  de 

também receber como parâmetro de entrada o subtipo de mensagem, que se limita a passar ao 
Build_Itemstore_Desc.
 5.3.5.4 Builds

O  Build_Itemstore_Desc após  verificar  os  parâmetros  de  entrada,  usufrui  dos 
identificadores  para  correr  as  queries.  Com  os  dados  devolvidos  insere  no  componente 
nb_eai_itemstore_desc  do  Oracle  Object NB_EAI_ITEM_LOCATION.  Entre  os  dados 
carregados  no  Oracle  Object,  também  está  o  message_subtype,  tal  qual  foi  recebido  da 
Process_Queue_Record, o utilizador e a data do sistema.

Para o Build_Itemstore_Ref, depois das validações dos parâmetros de entrada, basta inserir 
na  componente  do  Oracle  Object nb_eai_itemstore_ref,  as  chaves,  o  utilizador e  a  data  do 
sistema.
 5.3.5.5 Skip_Messages

51



Implementação

Utilizando o parâmetro de entrada e o mesmo índice do procedimento GetNext, a função 
obtém  a  linha  mais  antiga  para  processar  e  marcada  para  ser  lida  no  get_status,  da 
nb_eai_item_location_mfqueue.

Conforme o estipulado, para mensagens do tipo de destruição e actualização, são colocadas 
a “Skip” com os critérios idênticos (com a excepção do  Skip de mensagens de modificações 
repetidas,  tem de  ter  message_subtype a  nulo)  aos  outros  Packages.  Contudo,  no  Package 
ItemLocation ainda  há  possibilidade  de  aplicar  outra  regra  de  triagem,  devido  ao 
message_subtype.

Se para o mesmo tipo de mensagens “ItemStoreMod” e os mesmos identificadores, a fila 
tiver diversos message_subtype preenchidos, apenas o mais recente fica com o estado para ser 
processado e os outros são colocados a “Skip”.

5.3.6 Package Price

 5.3.6.1 AddtoQ
Ao contrário dos AddtoQs dos dados de referência, os Packages de dados de transaccionais 

possuem um AddtoQ por tipo de mensagem, devido a cada função não só receber as chaves, 
como todos os campos que constituíram a mensagem desse tipo.

Em seguida são descritas as quatros funções, do presente Package.
 5.3.6.1.1 AddtoQ_Item_Zone

A função AddtoQ_Item_Zone recebe como parâmetros quase todos os campos a inserir na 
nb_eai_price_mfqueue  e  na  respectiva  auxiliar  deste  tipo  de  mensagem,  a 
nb_eai_item_zone_aux.  Como o  volume de  parâmetros  é  elevado garante-se  que  o  tipo  de 
mensagem e aqueles que são obrigatórios nas tabelas de staging são enviados, ou seja, as chaves 
lógicas para o ORMS daquele tipo de preço (neste caso o zone_group_id, zone_id, item) e o 
elemento central da mensagem, o montante do preço (unit_retail).

Após estas validações, o procedimento “habitual” é retomado, com a sequência obtida do 
nb_eai_price_mfsequence e thread_no calculado,  através do resto da divisão inteira,  entre o 
zone_group_id e o número de thread lido da nb_eai_family_setting.

Com todos os dados necessários  para  o  carregamento das  tabelas de  staging,  primeiro 
procede-se à inserção na nb_eai_price_mfqueue, seguindo-se só depois a inclusão dos dados na 
nb_eai_item_zone_aux, utilizando a mesma sequência.

Qualquer erro que aconteça durante a função é tratado por intermédio das funções Oracle e 
retorna uma mensagem de erro explícita,  além de terminar a função imediatamente sem ter 
inserido nada na área de staging.

Figura 5.8: Mecanismo de AddtoQueue para o tipo de preço de retalho inicial.
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 5.3.6.1.2 AddtoQ_Price_Change
Por seu turno, a função AddtoQ_Price_Change começa por verificar o tipo de mensagem, 

as chaves lógicas de preço (zone_group_id,  zone_id, price_no,  sku),  mais o valor do preço 
alterado.

Posteriormente e já com a próxima sequência e número do thread_no obtidos, a mensagem 
é inserida nas tabelas nb_eai_price_mfqueue e nb_eai_price_susp_aux.
 5.3.6.1.3 AddtoQ_Clearance

Para  o  AddtoQ_Clearance,  de  entre  os  vários  parâmetros  de  entrada,  exactamente  os 
mesmos campos que para a função AddtoQ_Price_Change são validos.

Juntamente  com  o  thread_no  calculado,  a  sequência  e  os  parâmetros  de  entrada,  a 
mensagem é inserida nas tabelas nb_eai_price_mfqueue e nb_eai_clear_susp_aux.
 5.3.6.1.4 AddtoQ_Promotion

Finalmente,  este  AddtoQ segue  uma  abordagem  idêntica  aos  seus  semelhantes  destes 
Package. Contudo, o parâmetro unit_retail é substituído pela store, já que é impossível ler esse 
valor de qualquer tabela de promoções da base de dados.

Para evitar que a informação contida em duas tabelas de base de dados, agregadas por um 
código  de  promoção,  onde  uma  tem  como  chave  o  código  promoção  e  artigo,  e  a  outra 
promoção  e  loja,  ao  ser  desnormalizada  para  as  tabelas  nb_eai_price_mfqueue  e 
nb_eai_prom_susp_aux, resulte no envio de preços para relações loja artigo não estabelecidas, é 
preciso recorrer à função de base Oracle ITEMLOC_ATTRIB_SQL.ITEM_STATUS, que devolve 
se as relações existem ou não. Assim, apenas são inseridas nas tabelas de  staging preços de 
promoção, com a relação correcta entre artigo e loja.

Os  parâmetros  desta  mensagem  são  inseridos  nas  tabelas  nb_eai_price_mfqueue  e 
nb_eai_prom_susp_aux, para a sequência e thread_no já calculados.
 5.3.6.2 GetNext

O algoritmo desenvolvido para o procedimento GetNext é similar aos seus congéneres. Por 
outras palavras, o GetNext através de um índice baseado no thread_no e get_status tenta adquirir 
a linha mais antiga com o estado “Unprocessed” e o get_status com a flag a “Y”. Se for mal 
sucedido invoca a função Prepare_Queue, que perante o valor da nb_eai_price_mfqueue altera 
o get_status das primeiras X linhas da nb_eai_price_mfqueue. Em caso de ter encontrado uma 
linha que preencha as condições, chama a função Process_Queue_Record.

A verificação da herança da mensagem de erro segue o mesmo plano dos outros Packages. 
Que passa por, apurar o tipo de mensagem carregado da nb_eai_price_mfqueue, para determinar 
quais são as chaves do respectivo tipo de preço a usar na procura na mfqueue, para verificar se 
existe  alguma  mensagem  mais  antiga,  para  o  mesmo  tipo  de  mensagem  e  mesmos 
identificadores, com o estado a erro.

No entanto há diferenças em relação ao algortimo de GetNext usual. A mais evidente é não 
haver  um  Skip_Messages.  A com maior  impacto,  é  quando um erro  ocorre,  tanto  a  tabela 
nb_eai_price_mfqueue é  colocada  em erro,  como a  respectiva tabela  auxiliar  desse  tipo  de 
mensagem.
 5.3.6.3 Process_Queue_Record

O Process_Queue_Record continua a seguir a sua linha de desenvolvimento simples, de 
verificar se para o tipo de mensagem recebido as chaves zone_group_id e zone_id e neste caso, 
também a sequência da tabela são comunicadas correctamente.

Perante  o  tipo  de  mensagem  é  encontrado  qual  dos  diversos  Builds  se  lança.  A 
correspondência é:

● “ItemZone” para a função Build_Itemzone_Desc;

● “PriceChange” para a função Build_Pricechange_Desc;

● “Clearance” para a função Build_Clearance_Desc;

● “Promotion” para a função Build_Promotion_Desc.
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O  Oracle  Object construído  pelo  Build executado  é  devolvido  ao  GetNext,  mas  se 
acontecer  um  erro  durante  a  função  Build,  então  este  também  retornado  ao  procedimento 
GetNext.
 5.3.6.4 Builds

No  Build_Itemzone_Desc são  verificados  os  códigos  identificadores  passados  como 
parâmetros e o Oracle Object NB_EAI_PRICE é arrancado a nulo.

Com os parâmetros de entrada, é possível ir buscar a linha da tabela nb_eai_price_mfqueue 
que contém parte da informação a inserir na mensagem, neste caso a inserir no cabeçalho da 
mensagem nb_eai_pricefull_desc, em conjunto com o utilizador e data de sistema. Para cada 
uma das linhas devolvidas da tabela nb_eai_item_zone_aux, com os identificadores contido nos 
parâmetros  de  entrada  e  com  o  pub_status  a  “Unprocessed”,  é  adicionado  um  detalhe 
nb_eai_item_zone_desc do componente nb_eai_pricefull_desc e imediatamente colocada a linha 
a “Processed”, repetindo o processo até terminar as linhas da query. Dependendo do sucesso 
este Build, ou devolve à função que o invoca o Oracle Object preenchido, ou todas as linhas da 
tabela nb_eai_item_zone_aux são modificadas para error (só relativamente aos identificadores 
que executam a query) e devolve uma mensagem de erro explícita.

Este algoritmo é reproduzido no  Build_Pricechange_Desc e  no  Build_Clearance_Desc, 
substituindo  a  leitura  da  tabela  auxiliar  nb_eai_item_zone_aux,  pelas  tabelas 
nb_eai_price_susp_aux e nb_eai_clear_susp_aux,  respectivamente. A componente do  Oracle 
Object NB_EAI_PRICE  a  preencher  para  os  detalhes  é  a  nb_eai_price_susp_desc,  ou 
nb_eai_clear_sups_desc.

Relativamente  à  função  Build_Promotion_Desc,  também  verifica  as  chaves  recebidas, 
inicia  o  Oracle  Object NB_EAI_PRICE  e  guarda  no  componente  de  cabeçalho 
nb_eai_pricefull_desc, o retorno da query sobre a nb_eai_price_mfqueue com os identificadores 
arrecadados nos parâmetros de entrada. Contudo, a query sobre a tabela nb_eai_prom_susp_aux 
só  obtém  parte  dos  dados  requisitados  para  preencher  o  componente  de  detalhe 
nb_eai_prom_susp_desc, faltando o preço de retalho. Este é obtido por meio da execução de 
uma função Oracle, que devolve o preço actual de uma promoção para um determinado artigo, 
loja,  valor  da  promoção  e  tipo  de  promoção  (tudo  valores  guardados  na 
nb_eai_prom_susp_aux). Por fim, a componente do detalhe é completa e colocada a linha da 
tabela auxiliar como processada, passando à seguinte iteração até não haver mais preços de 
retalho a enviar.

5.3.7 Package CostPrice

 5.3.7.1 AddtoQ_Cost_Sups
Tal como os seus semelhantes da família Price, a função AddtoQ_Cost_Sups recebe todos 

os valores a inserir nas tabelas nb_eai_cost_price_mfqueue e nb_eai_cost_susp_aux, pelos seus 
parâmetros de entrada. Contudo, destes parâmetros só são verificados a recepção das chaves 
comuns  a  todos  os  custos  (item,  supplier  e  origin_country),  o  preço  de  custo  base 
(unit_cost_base)  e  para  esta  situação da chave  particular  do tipo “CostChange”,  ou  seja,  a 
cost_change.

O thread_no a passar na linha da tabela de staging principal é calculado através do resto da 
divisão entre o somatório do código de artigo e fornecedor, que é comum a todos os custos, pelo 
divisor indicado no número de threads a usar nesta família CostPrice. Este número é recolhido 
da habitual nb_eai_family_settings.
 5.3.7.2 AddtoQ_Deal

Para o  AddtoQ_Deal, os parâmetros de entrada verificados, para além dos transversais a 
todos os preços de custo (chaves comuns e preço base), é o identificador deste tipo de custo, que 
é uma sequência interna do “Deal”.

Esta função insere a mensagem na tabela nb_eai_cost_price_mfqueue e nb_eai_deal_aux.
 5.3.7.3 AddtoQ_Allow_Sup_Sku

54



Implementação

A função  AddtoQ_Allow entre as suas validações usais de campos de entrada, também 
verifica o parâmetro seq_no_allow do tipo de custo “AllowSku”, que representa uma sequência 
interna do preço.

Com  a  mesma  sequência  retornada  da  nb_eai_cost_price_mfsequence,  os  dados  são 
adicionados à nb_eai_cost_price_mfqueue e nb_eai_allow_sup_sku_aux.
 5.3.7.4 AddtoQ_Allow_Sku

Entre os vários parâmetros de entrada recebidos, as verificações para o tipo “AllowSup”, há 
a  particularidade  deste  AddtoQ também  controlar  as  chaves  do  tipo,  que  são:  allow_type, 
discount_code e discount_value.

Após adquirir a  thread e a sequência interna da família  CostPrice, a linha é colocada na 
nb_eai_cost_price_mfqueue e nb_eai_allow_sup_aux.
 5.3.7.5 AddtoQ_Allow_Hier

Finalmente, este último AddtoQ é igual aos anteriores em termos de algoritmo, com apenas 
duas diferenças. Os parâmetros de entrada a validar são mais que o habitual, porque o tipo de 
preço  “AllowHier”  dispõem  de  mais  identificadores  associados  ao  seu  custo  (allow_type, 
discount_code, discount_value, uma sequência interna da allowance e department).

A  mensagem  é  inserida  na  tabela  de  staging base  e  na  tabela  auxiliar 
nb_eai_allow_hier_aux.
 5.3.7.6 GetNext

O  procedimento  GetNext segue  o  formado  esperado  para  uma  versão  de  dados 
transaccionais.

Verifica se os parâmetros de entrada relativos ao multithreading são recebidos.
Executa um cursor, que recorre a um índice sobre os campos thread_no e get_status, para 

devolver a linha mais antiga para processar e que o seu get_status esteja como “preparado para 
ler”.

Se nenhuma linha é obtida, a função Prepare_Queue encarrega-se de transformar um bloco 
de  X linhas  mais  antigas,  que  ainda  não  estejam  processadas  e  com  um  get_status  “não 
disponível para ler”, para um get_status “preparado para ler”. Após a execução da função, o 
GetNext termina.

Com a mensagem lida da  staging principal, valida se há alguma linha anterior para os 
mesmos identificadores a erro, para forçar a herança desta. A vantagem da família CostPrice, 
passa pela chaves contidas na tabela nb_eai_cost_price_mfqueue serem usadas por todos os 
tipos de preço e assim esta verificação é similar para todos os tipos de custo. Em caso da não 
herança de erro, a função Process_Queue_Record é invocada.

Com a devolução do Oracle Object, a linha da tabela base é transformada em “Processed”, 
com  o  campo  get_status  a  passar  a  “N”.  Em  caso  de  erro  retornado  pela 
Process_Queue_Record, o erro é registado no pub_status e error_desc actual.
 5.3.7.7 Process_Queue_Record

Após as verificações usuais dos parâmetros de entrada, que englobam as chaves comuns a 
todos os custos, o custo base e a sequência da linha da tabela de  staging principal, a função 
invoca o respectivo Build.

“CostChange” – Build_Costsusps_Desc
“DealSup” e “DealSupDel” – Build_Deal_Desc
“AllowSku” e “AllowSkuDel” – Build_Allowsupsku_Desc
“AllowSup” e “AllowSupDel” – Build_Allowsup_Desc
“AllowHier” e “AllowHierDel” – Build_AllowHier_Desc

 5.3.7.8 Builds
Todas as funções de Build verificam, exactamente os mesmos parâmetros de entrada, que 

são  inseridos  no  cabeçalho  nb_eai_costpricefull_desc  do  Oracle  Object 
NB_EAI_COST_PRICE. Para o cabeçalho estar completo, apenas se executa uma  query que 
determina a moeda do preço, sendo este adicionado ao nb_eai_costpricefull_desc em conjunto 
com o utilizador e tempo de sistema.
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Conforme  o  Build executado  um  detalhe  do  componente  nb_eai_costpricefull_desc  é 
preenchido  tantas  vezes,  quantas  as  linhas  não  processadas  da  respectiva  tabela  de  staging 
auxiliar. Depois da passagem dos dados de cada linha para o detalhe, o estado é alterado para 
processado.

Assim a correspondência entre o Build, o detalhe e a tabela é o seguinte:

● Build_Costsusps_Desc usa  a  tabela  nb_eai_cost_susp_aux,  para  o  detalhe 
nb_eai_cost_susp_desc do nb_eai_costpricefull_desc.

● Build_Deal_Desc corre  uma  query sobre  a  tabela  nb_eai_deal_aux,  para  o  detalhe 
nb_eai_deal_sup_sku_desc do nb_eai_costpricefull_desc.

● Build_Allowsupsku_Desc retorna os dados da tabela nb_eai_allow_sup_sku_aux, para o 
detalhe nb_eai_allow_sup_sku_desc do nb_eai_costpricefull_desc.

● Build_Allowsup_Desc mapeia  a  tabela  nb_eai_allow_sup_aux,  para  o  detalhe 
nb_eai_allow_sku_desc do nb_eai_costpricefull_desc.

● Build_AllowHier_Desc replica  a  tabela  nb_eai_allow_hier_aux,  para  o  detalhe 
nb_eai_allow_hier_desc do nb_eai_costpricefull_desc.

5.4 Elaboração de fluxos de subscrição e integração nos 
processos de negócio

A solução desenvolvida responde apenas a uma parte das potencialidades de ambos os 
ERPs,  contudo  este  universo  serve  para  demonstrar  como  é  a  estratégia  EAI  deve  ser 
implementada para a subscrição.

5.4.1 Definição de mensagens

Os requisitos do cliente são relativos a duas entidades de negócio distintas: encomendas e 
recepções das encomendas nas localizações do retalhista. Com este conhecimento somado ao 
formato  de  mensagens  disponibilizado  pelo  IMAGE,  sabe-se  que  existirão  dois  tipos  de 
mensagens  por  entidade  de  negócio.  Uma  formada  por  um  cabeçalho  que  envia  as 
características padrão da entidade e a outra mensagem é elaborada numa lógica de detalhe, para 
conter os dados de associações de artigos com localizações, cujo cabeçalho da mensagem está 
associado.

Para se colocar em prática a estratégia EAI, tem que se examinar o ORMS e perceber quais 
são os dados essenciais a receber, para assim reproduzir a entidade enviada do IMAGE. Todos 
os detalhes que estão em falta e sejam impossíveis de criar localmente no ORMS, têm que ser 
pedidos ao IMAGE para também os incorporar nas suas mensagem, pois corria-se o risco de 
nenhuma mensagem ser integradas por falta de dados.

Garantido que a informação mínima é enviada para o ORMS e assim a sua mensagem é 
preenchida, então avança-se para o próximo passo, a construção da mensagem na camada de 
gestão de BUS e por conseguinte o respectivo  Oracle Object de subscrição. Recorrendo-se à 
CMF são criadas seis mensagens por entidade, embora no fundo só uma seja utilizada. Então 
para a família de mensagens Order (encomenda), temos:

● OrderDesc – mensagem só com o cabeçalho da encomenda.

● OrderDetailDesc – mensagem com um detalhe da encomenda.
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● OrderFullDesc  –  mensagem  que  combina  as  duas  anteriores,  onde  a  primeira  se 
encontra  num  primeiro  nível  e  a  segunda  é  repetida  tantas  vezes,  quantas  as 
necessárias.

● OrderRef – mensagem de destruição do cabeçalho.

● OrderDetailRef – mensagem de eliminação do componente da encomenda.

● OrderFullRef  –  usando  o  conceito  da  OrderFullDesc  e  unindo  as  duas  mensagens 
anteriores.

Para  a  família  Reception (recepções  de  encomendas)  o  cenário  é  idêntico,  isto  é: 
ReceptionDesc, ReceptionDetailDesc, ReceptionFullDesc, ReceptionRef, ReceptionDetailRef e 
ReceptionFullRef.

Todas as doze mensagens anteriores possuem o mecanismo de ExtInfo. Consultar o Anexo
F:  para visualizar o esboço das CMFs, com uma clara identificação dos campos preenchidos 
nestes fluxos.

5.4.2 Tabelas de staging

Como indicado na solução foram desenvolvidas tabelas de staging de modo a mapearem 
integralmente cada mensagem e a reaproveitar a estrutura das tabelas de staging da publicação.

O  Seq_no continua  a  funcionar  como  um  identificador  incremental,  baseado  numa 
sequência Oracle que respeite a nomenclatura nb_eai_<conceito de negócio>_stg_sequence.

Os Identificadores e todos os campos do conceito de negócio, sem qualquer distinção de 
serem enviados ou não pelo aplicativo são arquivados na tabela de staging.

O Message_type guarda o tipo de mensagem recebida, sendo que os tipos de mensagem 
continuam a seguir o formato da publicação, ou seja: <conceito> mais o sufixos do evento (Cre, 
ou Mod, ou Del).

O Message_subtype também é repercutido nestas tabelas de staging.
Os campos de tempo Transaction_time_stamps e Date_to_be_processed são mantidos e 

com a mesma função. Isto é, registar o tempo base e a data da última alteração da linha da 
tabela.

O campo de estado passa-se a chamar  sub_status e  pode assumir os mesmos valores: 
“Unprocessed”, “Error”, “Skipped” e “Processed”.

O campo de descrição de erro, error_desc, é mantido para inserir o erro que fez com que a 
linha não fosse processada, tal como se em caso desta ter mudado para “Skip”.

O campo  retry_no é  uma inovação  da subscrição  e  guarda o número  de  tentativa  de 
reprocessamento de uma mensagem com o estado a “Error”.

Figura 5.9: Tabela de staging base, para os fluxos de subscrição.

No caso da família  de mensagens  Order,  como da família  Reception são criadas  duas 
tabelas por família, de modo a guardar todas as mensagens possíveis que estão especificadas nas 
respectivas CMFs. Tanto a tabela para as mensagens de cabeçalho, como para as do detalhe, 
aplica-se a mesma estrutura de tabela.
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Tabela 5.5: Tabelas de staging e correspondência criadas para a subscrição

Tabelas criadas
NB_EAI_ORDER_STG
NB_EAI_ORDER_DETAIL_STG
NB_EAI_RECEPTION_STG
NB_EAI_RECEPTION_DETAIL_STG
NB_EXT_SYSTEM_TRACE

A  reutilização  das  tabelas  de  staging,  para  arquivar  a  correspondência  entre  os 
identificadores  dos  conceitos  de  negócio  dos  vários  sistemas,  não  é  viável  por  motivos  de 
performance. Então a solução resulta na tabela nb_ext_system_trace, que não é mais do que 
uma tabela de relação entre conceitos de negócio de dois sistemas (traceability), aquele que 
envia e o que recebe.

Tabela 5.6: Tabela geral da correspondência entre conceitos (traçabilidade)

Nome Tipo de dados
TYPE VARCHAR2(8)

EXT_SYSTEM VARCHAR2(15)
EXT_SYSTEM_NO VARCHAR2(15)

RMS_NO VARCHAR2(15)
TRANSACTION_TIMESTAMP DATE

5.4.3 Packages da entidade Order

 5.4.3.1 Package de subscrição da mensagem na área de staging
O  package nb_rmssub_order,  que  segue  a  nomenclatura  nb_rmssub_<entidade  de 

negócio>, está dividido em duas componentes: o procedimento público  Consume e a função 
privada Process_Staging.

O Consume é invocado pela framework de gestão de BUS, que lhe passa o tipo e subtipo 
da mensagem, em paralelo com o  Oracle Object que contém mensagem. Este procedimento 
verifica cada um dos parâmetros de entrada, seguindo-se o rastreio do tipo de mensagem dentro 
do conjunto esperado: OrderCre, OrderMod e OrderDel. Em caso de infortúnio, o parâmetro de 
saída O_status é enviado com o valor “E” e o O_error_message contém a mensagem de erro. 
Em caso de sucesso, o Process_Staging é chamado e se este terminar sem erros é devolvido no 
campo O_status o valor “C”, que informa a ferramenta de gestão do BUS que a mensagem foi 
integrada com sucesso.

O  Process_Staging arranca  com  a  busca  da  próxima  sequência  a  utilizar  na  tabela 
nb_eai_order_stg.

A próxima etapa é  determinar  se  na tabela  de  staging há  alguma mensagem, antes  da 
sequência actual, que para o mesmo identificador da encomenda está em erro. Se houver alguma 
situação, então é guardado nas variáveis locais L_status e L_error o valor “Error” e “Previous 
message with error”, caso contrário o valor é “Unprocessed” e a variável L_error fica vazia.

Como o único formato de mensagem recebido, independentemente do tipo de mensagem, é 
o OrderFullDesc então o cabeçalho nb_eai_order_desc do Oracle Object nb_eai_orderfull_desc 
é carregado na tabela nb_eai_order_stg. Para cada nb_eai_orderdetail_desc de detalhe contido 
no  nb_eai_orderfull_desc,  é  primeiro  determinado  a  sequência  a  usar  para  a  tabela 
nb_eai_order_detail_stg e em seguida escrito o detalhe nessa tabela, repetindo o processo até 
varrer todos os detalhes do Oracle Object.

58



Implementação

Figura 5.10: Algoritmo de Process_Staging.

 5.4.3.2 Package de integração no ORMS dos dados na área de staging
A função  Process_Core,  contida no package nb_eai_order_sql,  é executada pelo Pro*C 

nb_eai_order.pc e está baseada num algoritmo de dois ciclos. O primeiro lê uma a uma, as 
linhas da tabela nb_eai_order_stg em estado “Unprocessed”, ou com estado “Error” mas com 
um retry_no inferior a cinco e um date_to_be_processed inferior à data/ hora actual. O segundo 
ciclo está dentro do primeiro e baseia-se numa query que lê as linhas não processadas da tabela 
nb_eai_order_detail_stg, para o mesmo número de order encontrado no primeiro ciclo.

Para evitar integrar encomendas em erro ou encomendas na nb_eai_order_stg que para o 
mesmo identificador,  alguma mais  antiga esteja  em erro,  o  algoritmo por  cada  iteração  do 
primeiro  ciclo  e  antes  de  correr  o  segundo,  verifica  se  para  o  mesmo  identificador  há 
encomendas a erro. Se existirem coloca-as em erro e avança para a iteração seguinte do primeiro 
ciclo.

Ao  entrar  no  segundo  ciclo  e  se  se  tratar  de  uma  mensagem  de  “OrderCre”  ou 
“OrderMod”, é imediatamente determinado dentro do ORMS e através de uma query, qual é o 
fornecedor  daquela  relação  artigo  localização  contida  na  nb_eai_order_detail_stg.  Após  a 
obtenção desse campo em falta e da próxima sequência não utilizada das tabelas “meat”, é 
inserida informação nas tabelas de ORMS nb_meat_head (quando há linhas repetidas não insere 
nesta tabela) e nb_meat_detail. Um processo interno do ORMS lê o conteúdo destas tabelas e ao 
integrar  nas  tabelas  definitivas  de  encomenda,  também  escreve  na  tabela  de  relação 
nb_ext_system_trace.

No  caso  de  ser  uma  mensagem  de  “OrdelDel”,  recorre-se  a  múltiplas  funções  já 
desenvolvidas no ORMS. Se a encomenda ainda estiver nas tabelas temporárias e internas do 
ORMS “meat”, num estado não lido, então é mudada para um estado em que não seja lida pelos 
processos  ORMS.  Se ai  já  se  encontrar  processada,  recorrendo à  relação contida na tabela 

59



Implementação

nb_ext_system_trace é obtido o identificador da encomenda no ORMS e invocado um processo 
interno que fecha a encomenda em caso desta estar aberta.

Quer  no  fim  do  primeiro  ciclo  como  do  segundo,  a  respectiva  linha  é  colocada  a 
“Processed” e o date_to_be_processed actualizado. Quando não houver mais mensagens nas 
tabelas para serem lidas os ciclos terminam e arranca o mecanismo de controlo das linhas da 
tabela nb_eai_order_stg que estejam marcadas a erro e com um retry_no igual a cinco.

Todos os seq_no’s dessas linhas são carregados numa string, que fará parte do assunto de 
um e-mail de erro, que é enviado apenas na situação de encontrar alguma linha nas condições 
anteriores. Para evitar mandar seq_no’s repetidos, os já lidos são colocados com o retry_no a 
seis.

Consultar o algoritmo de Process_Core no anexo G.3 .

5.4.4 Packages da entidade Reception

 5.4.4.1 Package de subscrição da mensagem na área de staging
O  package nb_rmssub_reception  é  formado  pelas  componentes  Consume e 

Process_Staging.
O procedimento  Consume limita-se  a controlar  os parâmetros  de entrada,  a executar  o 

Process_Staging com  os  parâmetros  recebidos  e  a  enviar  o  O_status  e  O_error_message 
correctamente preenchidos em caso de encontrar anomalias, quer seja durante a verificação dos 
parâmetros, quer seja de algum erro que aborte o Process_Staging.

A  função  de  Process_Staging vai  determinar  qual  a  sequência  seguinte  da  tabela 
nb_eai_reception_stg e logo após carregar as variáveis L_status e L_error em caso de haver 
mensagens  de  recepção  com  a  mesma  chave  a  erro.  Finalmente  lê  o  cabeçalho 
nb_eai_reception_desc  do  Objecto  Oracle  nb_eai_receptionfull_desc  e  insere  na 
nb_eai_reception_stg.

Os  detalhes  nb_eai_reception_detail_desc  são  carregados  para  a 
nb_eai_reception_detail_stg e sempre com um novo seq_no, relativo a esta tabela.

Há a salientar que as mensagens do tipo “ReceptionDel” são descartadas porque o IMAGE 
de momento não se encontra numa situação ideal para as enviar.
 5.4.4.2 Package de integração no ORMS dos dados na área de staging

A função Process_Core do package nb_eai_reception_sql é utilizada pela Pro*C.
Tal  como a estratégia elaborada,  a função assenta  em dois ciclos  concatenados e  num 

mecanismo  de  reprocessamento.  Para  cada  linha  lida  da  tabela  nb_eai_reception_stg  são 
verificadas  as  linhas  precedentes  a  erro,  para  em  seguida  correr  a  tabela 
nb_eai_reception_detail_stg segundo a chave da reception obtida no primeiro ciclo.

No fim do primeiro ciclo a mensagem da nb_eai_reception_stg é colocada a “Processed”, 
repetindo-se este procedimento no segundo ciclo mas para a tabela nb_eai_reception_detail_stg.

A  integração  das  mensagens  das  staging no  ORMS,  acontece  no  segundo  ciclo.  Por 
iteração são determinados os campos em falta para a integração da recepção (fornecedor)  e 
verificada se a encomenda associada já foi integrada no ORMS. Se isso tiver acontecido, os 
dados  daquela  linha  da  nb_eai_reception_detail_stg  são  integrados  na  tabela  ORMS 
nb_temp_rcv_loc.

Um processo interno do ORMS trata de integrar a informação dessa tabela nas tabelas core 
do  ORMS,  como  também  inserir  a  correspondência  entre  identificadores  na  tabela 
nb_ext_system_trace.

5.4.5 Processos batch

Os  Pro*C’s  que  chamam  as  funções  Process_Core estão  desenvolvidos  para  serem 
incluídos sequencialmente na shell que corre o processo de batch já implementado, que de cinco 
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em cinco minutos lê o conteúdo das tabelas de “meat” e nb_temp_rcv_loc, para integrar as 
encomendas e recepções nas tabelas core do ORMS.

Assim  a  sequência  dentro  dessa  shell é:  nb_meat_order.pc,  nb_eai_order.pc, 
nb_eai_reception.pc.

5.5 Sincronização funcional

5.5.1 Publicação

Grande  parte  do  trabalho  executado  para  atingir  um  sincronismo  funcional  é 
desempenhado  pelo  mecanismo  de  ExtInfo.  Como  referido,  nas  mensagens  ItemDesc, 
ItemSupplierCountryDesc,  SupplierDesc  e  LocationDesc  foi-lhes  adicionado  campos  no 
ExtInfo, sobre conceitos de negócio distintos do que cada uma das mensagens representa. Este 
tipo de solução resolveu a situação sem afectar a integridade e agilidade da mensagem base, ao 
mesmo  tempo  que  envia  dados  anexados  à  mensagem,  algo  que  é  extremamente  benéfico 
quando o aplicativo que recebe a mensagem não tem a capacidade de ir ler os dados em falta a 
outro tipo de mensagem distinto (como é o caso do IMAGE).

O message_subtype  relativo  à  mudança  de  estado  do  sortido  (gama da  loja),  de  uma 
determinada loja artigo, também deve ser visto como algo determinante no sincronismo. Pois, se 
o mecanismo de triagem de mensagens desta família fosse adaptado, a não colocar mensagem a 
“Skip”, levando a que todas as mensagens de modificação fossem enviadas, resultaria que a 
aplicação destino ia saber sempre todas as alterações de estado.

No entanto, devido ao stresse do fluxo e à potencialidade de mensagens serem perdidas, a 
adição à mensagem de um campo onde indique peremptoriamente a alteração de estado, garante 
a sincronização funcional em simultâneo com uma performance superior.

Ainda relativamente  à  família  ItemLocation,  há  um requisito  que pede a  passagem do 
fornecedor responsável  pelo envio daquele artigo,  para aquela loja.  Algo que é obtido com 
facilidade, através de funções anteriormente desenvolvidas e que devolvem o fornecedor, que 
abastece o entreposto, que por sua vez entrega aquele produto naquela loja.

Contudo, um dos aplicativos exige receber uma mensagem ItemSupplierCountryDesc, do 
artigo  enviado  na  mensagem  ItemStoreDesc,  com  o  fornecedor  desse  entreposto.  Para  os 
artigos, que são fornecidos por esse fornecedor, não há problema, pois a mensagem já foi ou irá 
ser enviada no fluxo ItemSupplier, mas há artigos que nunca estiveram ou vão estar associados 
com tal fornecedor. Isto obriga, que para a sincronização funcional, seja enviado com o ExtInfo 
da mensagem ItemStoreDesc, um campo a indicar se o artigo existe para o fornecedor ou não. 
Seguindo  esse  campo,  a  framework de  gestão  de  BUS  sabe  que  vai  invocar  uma  função 
especialmente  definida  para  estas  situações,  que  por  sua  vez  criar  uma  mensagem 
ItemSupplierCountryDesc, com dados replicados do fornecedor primário daquele artigo, mas 
em  vez  de  meter  o  identificador  do  fornecedor  primário  utilizado,  coloca  o  fornecedor 
requisitado e que não tem associação possível.

Claramente, que este recurso não segue a estratégia EAI, mas no mínimo garante que as 
mensagens de ItemSupplierCountryDesc “falsas” não são enviadas pelo fluxo  ItemSupplier, a 
todas as aplicações, mesmo aquelas que não precisam da mensagem e criaria dados de lixo e 
errados.
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Figura 5.11: Mecanismo invocado para forçar uma mensagem não regular.

A última sincronização funcional da publicação refere uma sequência de mensagens, que 
importa  manter.  Isto  é,  quando  algum utilizador  se  encontrar  a  criar  um artigo,  o  ORMS 
permite-lhe criar um upc_ean, cedis, cluster, associação artigo fornecedor, ou artigo fornecedor 
para um país, ou ainda a relação artigo localização. Todas estas produções antes da mensagem 
de artigo ser enviada, não fazem muito sentido para alguns sistemas que recebem a informação, 
pois acontece que vão muitos tipos de mensagens relacionadas com o artigo, antes deste sequer 
existir no sistema externo. Para evitar tal situação, um simples mecanismo de controlo nos três 
GetNext’s  das  famílias  Item,  ItemSupplier e  ItemLocation,  vai  viabilizar  que  qualquer 
mensagem referente  a  um artigo em criação só é  enviada,  depois  desta  mensagem ter  sido 
comunicada, ou seja, de transitar para um estado “Processed”.

5.5.2 Subscrição

No que diz respeito à sincronização funcional da subscrição, parte desta já é posta em 
marcha  a  quando  da  análise  preventiva  da  formação  de  mensagens.  Onde  os  campos 
obrigatórios e em falta, que por sua vez não se conseguem recriar no ORMS são listados e é 
pedido ao responsável pelo aplicativo de onde a mensagem é gerada, para forçar a inclusão 
desses campos na mensagem.

Outra medida que incrementa o sincronismo e que também é proposta na estratégia EAI 
definida na solução,  refere-se ao completar  de campos não obrigatórios,  onde seja  possível 
dentro do processo de integração do conceito de negócio, a simulação e geração do que está em 
falta.

Por fim, mas o maior garante de que a informação recebida é valida, passa por verificar se 
elementos dessa mensagem são possíveis estarem relacionados com ela. Por exemplo, quando a 
recepção é recebida no ORMS, esta não pode ser incluida no sistema se a encomenda que lhe é 
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associada, ainda não tiver chegado ou sido submetida. Outra situação é garantir que os artigos/ 
localizações enviados nos detalhes fazem sentido em termos da gama da loja.

5.6 Flexibilidade de subscrição no IMAGE

A camada de mapeamento entre a  framework de BUS e o novo ERP é desenvolvida, na 
base  de  várias  tabelas  de  configuração  e  em  packages associados  ao  mapeamento  de  cada 
mensagem.

5.6.1 Tabelas de configuração

A tabela nb_eai_messages contém uma relação de todas as mensagens, por aplicativo e 
atribui-lhes um número identificativo.

A nb_eai_messages_details indica por cada número identificativo da tabela anterior, quais 
os nomes dos campos e o seu código identificativo de campo.

Já a tabela nb_eai_mapping_rules_details através da relação do código identificativo de 
campo da tabela nb_eai_messages_details vai-lhe acrescentar diversas informações, como: tipo 
de regra a aplicar ao campo; em caso de aplicar uma regra que tenha de consultar outro campo, 
este campo pode ser guardado na tabela; arquivar constantes a utilizar por defeito; posição do 
campo  na  mensagem  de  entrada;  nome  do  Label  do  ExtInfo da  mensagem  recebida  pelo 
mapeamento; e por fim o nome do Dtl_Label do ExtInfo da mensagem recebida.

A outra tabela com atributos sobre o campo da mensagem, é a nb_eai_details_format, que 
guarda os formatos que este campo deve apresentar na mensagem de saída, ou seja, o tamanho, 
a posição na string de início e de fim, se é obrigatório ou não e por fim o datatype, para indicar 
se é um VARCHAR, NUMBER, ou DATE.

As  últimas  duas  tabelas  guardam  informação  ao  nível  da  mensagem  ou  mesmo 
configurações vulgares à camada de mapeamento. A nb_eai_mapping_rules, indica o que é que 
cada identificador de regra significa e a nb_eai_messages_format,  define se a mensagem de 
saída será construída num formato XML ou  FLAT,  tal como o delimitador entre campos da 
mensagem.

5.6.2 Packages de mapeamento

A lógica do algoritmo de cada package de mapeamento é praticamente transversal a todas 
as mensagens, visto as diferenças estarem contidas nas tabelas de configuração. Logo, o código 
desenvolvido formou uma estrutura transversal, apenas com uma variação conforme o tipo de 
mensagem de entrada recebida, que acciona um carregamento de configurações diverso.

O  algoritmo  começa  por  carregar  o  código  da  mensagem  de  saída  da  tabela 
nb_eai_messages e determinar o número de campos dessa mensagem, de acordo com o tipo de 
mensagem de entrada que recebeu.

Em seguida carrega a mensagem de entrada, para uma estrutura local permitindo assim 
uma maior facilidade de manipulação.

Correndo  um  ciclo  sobre  as  linhas  das  tabelas  nb_eai_messages_details  e 
nb_eai_mapping_rules_details,  é  determinado  por  linha  e  segundo  as  regras  contidas  nessa 
linha, como é que o valor é carregado para um estrutura que guarda os valores da mensagem de 
saída. Por outras palavras, se for transposição directa, basta a partir da posição da mensagem de 
entrada carregar o valor que está na estrutura que contém a mensagem de entrada e guardar na 
estrutura de dados de saída. Se for baseado num ExtInfo acontece o mesmo procedimento e se 
for uma constante, a tabela nb_eai_mapping_rules_details já tem o valor a aplicar. As outras 
situações de que é preciso calcular o campo, baseando-se em mais que um dado da mensagem 
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de entrada, então invoca-se uma função, que para tais dados, devolve o resultado para carregar 
na estrutura de dados da mensagem de saída.

Com a estrutura de dados a enviar para o ERP já abastecida, o algoritmo procede com a 
construção do cabeçalho, início e fim da mensagem que se deve enviar, segundo o indicado na 
nb_eai_messages_format.

Finalmente, para cada linha da estrutura de dados a enviar,  é corrido um ciclo que ao 
consultar a tabela nb_eai_details_format coloca os campos na ordem indicada e nas posições 
certas.  Findo o ciclo, a mensagem de saída a enviar  para o ERP está terminada e pode ser 
enviada.

5.7 Carregamento inicial de aplicativos ou first-load

A solução  indica  que para  facilitar  carregamentos  iniciais  de aplicativos,  que desejem 
receber  alguns  fluxos  de  publicação  do  ORMS,  são  construídas  as  bases  de  um  sistema 
MasterData.

O MasterData utiliza exactamente os mesmos Objectos Oracle, para tratar as mensagens 
recebidas dos conceitos de negócio que deve guardar ou actualizar o seu arquivo. A arquitectura 
deste sistema é simples e está baseada em processos de Consume, contidos dentro de packages. 
São desenvolvidos tantos packages, como as famílias de mensagens publicadas do ORMS para 
os outros aplicativos:

● Md_rmssub_item;

● Md_rmssub_itemsupplier;

● Md_rmssub_supplier;

● Md_rmssub_itemlocation;

● Md_rmssub_location;

● Md_rmssub_founddata;

● Md_rmssub_vat;

● Md_rmssub_price;

● Md_rmssub_costprice.

Os procedimentos  Consume respeitam o mesmo algoritmo que os seus homólogos dos 
packages dos  fluxos  de  subscrição.  Este  algoritmo  passa  por  uma  simples  verificação  dos 
parâmetros de entrada e invocar um  Consume específico, para cada mensagem (conceito de 
negócio). Por exemplo, na família ItemSupplier, deve existir um Consume_Itemsupplier para as 
mensagens  do  tipo  ItemSupplierCre,  ItemSupplierMod e  ItemSupplierDel e  outro 
Consume_Itemsuppcountry para os três tipos de mensagem ItemSupplierCountry.

Utilizando  o  Consume_Vat da  família  Vat,  como  exemplo  de  todos  os  Consumes 
específicos,  este  divide  o  seu  algoritmo  em  duas  partes:  processamento  de  mensagens 
VatCodeRatCre e VatCodeRatMod; e o tratamento do tipo VatCodeRatDel.

Se a mensagem for do primeiro caso, então é determinado se para as chaves da mensagem 
há  já  algo  na  tabela  md_vatcode_rate  (que  é  idêntica  ao  Oracle  Object recebido,  com  a 
excepção do último campo que é para registar os tempos de cada DML executado sobre esta 
tabela, o transaction_time_stamps). Se houver, é actualizado o registo, se não houver é inserido 
na tabela. Para tratar possíveis campos de ExtInfo, é invocada a função Consume_Vat_Ext.

No caso, de se tratar de uma mensagem VatCodeRatDel, o procedimento a seguir é apagar 
a linha na tabela md_vatcode_rate e na tabela que guarda os campos  ExtInfo, para os mesmo 
identificadores da linha removida da md_vatcode_rate.
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Relativamente a função  Consume_Vat_Ext, o algoritmo começa por eliminar tudo o que 
existe para aqueles identificadores, para depois carregar cada linha, de cada ExtInfo passível de 
haver.

Todos os Consumes, quer sejam o base de cada package, os específicos por mensagem, ou 
do ExtInfo da mensagem, respeitam totalmente a qualidade de tratamento de erro e utilizam os 
mecanismos Oracle para o efeito.

Tabela 5.7: Tabela standard para os campos ExtInfo das mensagens

Nome Tipo de dados
Identificador 1 …

… ...
Identificador N ...

LABEL VARCHAR2(50)
DTL_LABEL VARCHAR2(50)

SEQ_NO NUMBER(4)
FROM_VALUE VARCHAR2(255)

TO_VALUE VARCHAR2(255)

Contudo, nem todas as mensagens são simples como as da família Vat, com apenas nível 
de  profundidade.  A  família  CostPrice,  tem  todas  as  suas  mensagens  com  dois  níveis  de 
extensão, o que obriga a escrever cada mensagem não em duas tabelas, mas sim em quatro 
tabelas.

Um exemplo perfeito é uma mensagem desta família, a “Deal”. O  Consume_Deal é em 
tudo idêntico ao Consume_Vat, com apenas duas diferenças. 

Na  parte  relativa  às  mensagens  de  inserção  ou  actualização  e  após  chamar  a  função 
Consume_Deal_Ext,  é  invocada  a  função  Consume_Deal_Detail,  que  insere  na  tabela 
md_deal_detail  e  md_deal_detail_ext  um  dos  detalhes  da  mensagem.  Portanto,  a  função 
Consume_Deal_Detail e sua função de  ExtInfo associada são repetidas tantas vezes, quantos 
detalhes da mensagem.

A outra  componente  do  algoritmo,  a  destruição,  este  também executa  repetidamente  a 
função  Consume_Deal_Detail,  mas  agora  vai  apagar  a  respectiva linha  de detalhe.  Quando 
todos os detalhes da mensagem tiverem sido destruídos, então determina-se que se não houver 
mais  nenhum  detalhe,  para  os  identificadores  da  mensagem,  os  registos  na  md_deal  e 
md_deal_ext são eliminados.
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6 Testes e Experiência Piloto

6.1 Testes

Devido aos fluxos já desenvolvidos de publicação terem sido revistos torna-se imperativo 
realizar baterias de testes a todos os métodos outrora já implementados.

O mesmo se passa com os novos fluxos, quer de publicação como de subscrição. São 
canais de comunicação novos e como tal, a atenção é redobrada.

Relativamente à camada de mapeamento entre o novo ERP e a framework, deve de sofrer 
os testes suficientes para garantir que não há perda de qualidade neste mapeamento.

Por fim, o MasterData desempenha um papel tão relevante como os fluxos de publicação 
ou subscrição, pois este sistema será o garante dos first-load actuais e futuros.

6.1.1 Testes Unitários

Os testes  unitários  foram realizados  à  medida  do  desenvolvimento do projecto  e  num 
ambiente de desenvolvimento.

Após  a  conclusão  do  desenvolvimento  dos  novos  triggers,  processos  de  extracção  e 
AddtoQs, tal como depois dos triggers e AddtoQs presentes no sistema terem sido adaptados às 
novas necessidades, uma primeira ronda de testes unitários são postos em prática.

Para os triggers os testes são feitos através da aplicação propriamente dita, o ORMS, e ou 
por DML directamente sobre as tabelas de base de dados. A estratégia passam por forçar todos 
os  eventos  possíveis  e  para  todas  as  condições  imagináveis  desses  triggers,  para  que  seja 
confirmado que estão a reagir ao esperado e ao que é suposto não responder, verificar que não 
são activos.

Também os processos de extracção são forçados, quer com a simulação da execução do 
batch nocturno do cliente, ou obrigando que estes corram sem que os processos sejam activos 
automaticamente pelo  batch nocturno. Do mesmo modo, é validado que só é extraído o que 
deve ser extraído.

Ainda nas funções de AddtoQ, para testar a qualidade do novo tratamento de erro, os testes 
passam por impor todos os erros possíveis, para assim a mensagem de erro ser validada.
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No que diz respeito aos objectos de base de dados do processo de leitura e criação das 
mensagens, os testes são executados em dois momentos: validação da qualidade de erro dos 
Builds,  Process_Queue_Record,  Skip_Messages,  Prepare_Queue e  GetNext,  através  as 
situações passíveis de erro, para cada um dos objectos; processamento de todo o fluxo. Este 
segundo momento,  implica correr todas as funções segundo o formato que irá funcionar no 
ambiente de produção e como tal, são colocadas mensagens nas áreas de staging para testar:

● A construção  de  todos  os  tipos  de  mensagens,  por  cada  família  de  mensagens  de 
publicação.

● Todos os tipos de triagem permitidos e verificar  se só as mensagens desejadas são 
colocadas a “Skip” e com o get_status a “N”.

● A colocação dos blocos de mensagens com o get_status a “Y”, ou seja, pronta para ser 
lida.

● A  variação  do  estado  para  “Processed”  e  get_status  para  “N”,  quando  é  possível 
construir a mensagem.

● A alteração do estado para “Error”, get_status para “N”, o error_desc com a mensagem 
de erro, tal como o O_error_desc enviar a mesma mensagem de erro.

● Que o campo date_to_be_processed é sempre alterado, quando o pub_status é alterado.

Ainda relativamente ao ambiente de testes unitário de publicação, é elaborada uma função 
para cada um dos packages, de modo a que o Oracle Object de saída de um qualquer Build, seja 
escrito numa tabela dbg_table_output em formato XML, juntamente com o seu seq_no e tipo de 
mensagem. Embora esta função não seja um requisito do cliente, é a maneira mais dinâmica de 
testar o que é carregado para dentro de um Oracle Object e sem estar dependente da framework 
de  BUS,  que  consegue  ela  própria  gerar  o  XML  para  os  seus  registos  internos.  Assim  a 
componente de publicação do ORMS, é independente nos testes e é validada a qualidade de 
dados das mensagens a enviar.

Para  testar  as  componentes  de  subscrição  no  ORMS,  em  primeiro  lugar  repetiu-se  o 
processo de tentar forçar todos os erros, quer nos packages de subscrição das mensagens na área 
de  staging,  como nos  Process_Core que lêem o que está na área de  staging e integram no 
ORMS.

O  teste  da  execução  dos  Process_Staging começou-se  por  pegar  nas  mensagens  de 
exemplo, anteriormente fornecidas pelo cliente na fase de análise e desenvolveram-se pequenas 
funções de testes, que carreguem um Oracle Object com os exemplos. Estas funções chamam os 
Consume, para testar a inserção nas tabelas de staging.

O  Process_Core dos  packages foi mais simples de testar, pois basta inserir valores nas 
tabelas de  staging do ORMS e depois executa-los. Com esta estratégia são testadas todas as 
validações dos Process_Core.

Os testes unitários do MasterData, como da camada de mapeamento, limitaram-se a validar 
verificações  de  parâmetros  de  entradas,  pois  para  testar  verdadeiramente  os  processos  era 
necessário criar mensagens para todos os fluxos, o que seria muito custoso em termos de tempo. 
Assim  optou-se  por  apenas  arrancar  com  os  testes  sobre  a  qualidade  de  mapeamento  e 
integração das mensagens nas tabelas do MasterData, na fase de testes de integração com a 
framework de BUS.

6.1.2 Testes de Performance

Os testes de performance são fundamentais ainda na fase de desenvolvimento nos novos 
fluxos de publicação, ou mesmo na fase de análise para os fluxos existentes, porque nos permite 
identificar quais os índices a criar para melhorar a performance. Estes testes tiraram partido de 
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uma ferramenta que analisa os custos e a forma como as  queries são executadas, para assim 
facilitar  a  determinação  dos  melhores  índices.  Contudo,  só  através  de  testes  massivos  de 
execução do GetNext é que as teorias desta ferramenta são colocadas na prática.

Um exemplo claro dos resultados destes testes é a criação de índices relacionados com 
get_status ou get_status e thread_no, para as tabelas de staging. Os testes massivos mostraram, 
que se uma tabela de staging que só use os antigos índices de pub_status, corre o risco de ter 
uma situação em que há cem mil ou duzentos mil registos num estado de “Unprocessed”. As 
queries ao utilizarem só esse índice, obrigam a pegar numa enorme quantidade de dados, por 
cada GetNext, ou Skip_Messages.

Com o novo campo get_status, fez com que estes testes mostrassem que tal só acontece 
quando um bloco de mensagens com o get_status a “Y” termina e é preciso colocar outro bloco 
com tal estado. Reduzindo assim drasticamente os tempos do mecanismo de GetNext, pois em 
vez de todas as iterações pegar numa grande quantidade de dados, só enfrenta esta de cem em 
cem iterações, ou de duzentas em duzentas, sendo que as outras execuções são bastante mais 
rápidas.

Figura 6.1: Comparar performance dos índices. Em azul as linhas operadas pelo GetNext.

6.1.3 Testes de Integração com a framework de BUS

Esta fase de testes também é feita num ambiente de desenvolvimento e permite confirmar 
ou não a coordenação entre as duas componentes do sistema de publicação/subscrição baseado 
na estratégia EAI e nas suas CMFs elaboradas na fase de análise.

Na publicação se os parâmetros de saída devolvem os valores esperados para a framework 
de gestão de BUS, como se a mensagem enviada para aquele tipo de mensagem indicado no 
parâmetro de saída, faz um fusão plena com formato da mensagem interno da framework EAI.

O mesmo se passa na subscrição, mas em sentido inverso, ou seja, se a mensagem enviada 
pela  framework é  mapeada  sem  problemas  para  o  Oracle  Object utilizado  no  respectivo 
Consume. Os parâmetros de entrada do Consume, também são testados, garantindo que o tipo de 
mensagem é  valido  para  a  mensagem recebida,  tal  como se  os  parâmetros  de  entrada  são 
correctamente enviados e recebidos.

Com o envio de todos os formatos de mensagem requisitados no ERP, é finalmente testada 
a camada de mapeamento, em termos de comparar o formato de mensagem recebido com o 
especificado nas  tabelas de configuração e mapeamento das mensagens entrada.  Também é 
validada a qualidade de dados do formato das mensagens que supostamente são enviadas para o 
novo ERP, mas que nesta fase ainda não está ligada ao fluxo de teste.
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Finalmente, o MasterData também é testado. Todas as mensagens que em testes anteriores 
foram carregadas nas tabelas de  staging do ORMS, podem ser reprocessadas e desta forma 
todos os tipos de mensagens são recebidos no MasterData.

O  último  ponto  desta  fase  de  teste,  refere-se  com  a  performance  integrada  das 
componentes da estratégia EAI. São coordenados, o número de  threads para cada fluxo, tal 
como a quantidade de mensagens por bloco de get_status, para que os tempos de envio de 
mensagens atinjam o máximo possível de mensagens por segundo.

6.1.4 Testes de Integração com os aplicativos

Após o sincronismo e validação das duas componentes da estratégia de EAI, avança-se 
para a última ronda de testes, os testes de integração com os aplicativos externos. Estes testes 
são realizados num ambiente de pré-produção, onde os dados são apenas manipulados pelo 
cliente, para garantir uma qualidade de dados.

O cliente é responsável por esta fase e arranca com testes funcionais a todos os fluxos, para 
verificar se as operações realizadas no ORMS são recebidas no IMAGE e se o que é recebido 
faz sentido. O mesmo acontece, no sentido inverso, sendo que depois dos conceitos chegarem às 
tabelas  temporárias  internas  do  ORMS, como as  tabelas  “meat”,  são corridos  os  processos 
internos ORMS, resultando que os dados são disponibilizados para de serem visualizados na 
camada de interface do ORMS.

Durante esta fase foi possível ajustar detalhes funcionais, quer na camada de mapeamento, 
quer  pequenas  alterações  aos  triggers de  modo a  ajustá-los  na perfeição  com a camada de 
interface do ORMS. Também algumas pequenas adaptações são realizadas no IMAGE, para o 
processo de subscrição estar afinado.

As recepções no PCC e no SAS são validadas apenas para despistar que nenhuma alteração 
deste projecto, modificou a informação que estes aplicativos esperam receber.

Com o fim desta última fase de testes, o ambiente está preparado para avançar com uma 
experiência piloto, a descrever no próximo sub-capítulo.

6.2 Experiência Piloto

Foi combinado, entre o cliente, os responsáveis pelo ERP IMAGE e a equipa da Wipro 
Retail, uma experiência piloto no ambiente de produção para um loja, antes de se avançar para o 
processo  interno  do  retalhista,  de  aplicação  do  IMAGE  para  os  aplicativos  de  criação  de 
encomendas e recepção de encomendas, a todas as suas lojas. A salientar, que se trata de uma 
loja de pequena/ média dimensão, semelhante a um Bonjour ou Pingo Doce.

Em primeira-mão, para que esta experiência aconteça é necessário que ocorra um  first-
load do IMAGE, para a loja desta experiência. Como o próprio first-load do MasterData ainda 
está por realizar, teve que se adoptar uma estratégia de utilização da framework de publicação, 
para carregar quer do IMAGE, como do MasterData de produção. Esta estratégia passou por 
popular  as  tabelas  de  staging com  os  dados  de  todos  conceitos,  em  alturas  em  que  os 
utilizadores não estavam a usar o sistema. Sendo que quando estavam, a informação também é 
enviada, pois os  triggers e  processos de extracção são instalados e mantidos activos, o que 
permite enviar os alterados do dia.

Depois do carregamento do IMAGE com os dados de referência base e transaccionais para 
a referida loja (a gama só é carregada para a loja, tal como o preço promocional), os utilizadores 
dessa loja começam a recorrer ao sistema IMAGE para encomendarem produtos e alguns dias 
mais tarde, darem recepção dessas encomendas quando os camiões chegam à loja.  Com os 
fluxos de subscrição, essa informação é transmitida para o ORMS e validada, para garantir que 
funcionalmente  estes  aplicativos  do  IMAGE  permitem  realizar  os  mesmos  processos  de 
negócio, como no ambiente ORMS já personalizado às exigências do retalhista.
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Actualmente,  os utilizadores dessa loja ainda se encontram numa fase de habituação à 
ferramenta e portanto ainda a estão a usar diariamente.
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7 Conclusões e Trabalho Futuro

Ao longo da redacção dos vários capítulos antecessores ao actual, todos os detalhes do 
projecto, desde o ambiente onde se encontra, passando pela sua problemática, até aos pontos 
mais  concretos  das  soluções  implementadas,  concederam-me  a  oportunidade  de  redigir  um 
conjunto de conclusões, as quais passo desde já a apresentar.

Em primeiro lugar, este tipo de projecto permite a quem não conhece a área do retalho, ou 
mesmo aqueles que já estão familiarizados com a temática, relembrem duas características que 
identificam este mercado.

A sua constante mutação devido à reinvenção dos seus conceitos, é notária graças aos 
requisitos deste cliente passarem por uma solução rápida e sustentada, que lhe permita muito 
facilmente integrar os novos aplicativos.

O outro critério de identidade do retalho salientado durante o projecto é a importância do 
seu mercado, quer em termos económicos, como sociais. Este ponto verifica-se devido a uma 
consequência directa da estratégia escolhida pelo retalhista, em optimizar o seu sistema ERP, 
por meio de integrações rápidas de informação.  Se a comunicação não é eficiente e eficaz, 
podem acontecer más interpretações de um requisito ou atrasos na colocação em prática de 
processos de negócio. Isto pode levar a que um produto seja definido com um preço errado, ou 
nem sequer esteja disponível na loja, algo que se paga caro no mundo dos negócios, quando os 
consumidores finais deixam de incrementar dinheiro na base do sistema.

Perante o frisar da relevância destes critérios sobre o mercado do retalho, fica claro que a 
solução desenvolvida desempenha um papel central no contexto do cliente, ao entrepor-se como 
uma estratégia de comunicação segura, rápida e robusta.

Devido a tamanha importância, o projecto “Suporte à migração de ERPs através de uma 
framework de publicação/subscrição” permitiu reavivar boas práticas de trabalho cooperativo e 
de engenharia de software, de modo a encontrar um estratégia com provas dadas e que todos os 
elementos, como as equipas envolvidas no processo, se encontrassem coordenadas.

A adicionar aos aspectos positivos sentidos durante o projecto, está o facto de a estratégia 
adoptada  por  este,  a  estratégia  EAI  baseada  na  arquitectura  SOA,  já  ter  sido  alvo  de  um 
projecto-piloto (a título de experiência de tais conceitos inovadores para o retalhista) no mesmo 
ambiente e para outros dois aplicativos (o PCC e o SAS), que não os novos aplicativos do novo 
ERP IMAGE. Isto  não  só  permitiu  a  revisão  da estratégia,  que tinha sido  aplicada  para  a 
publicação de alguns conceitos associados a dados de referência, como a sua extensão a novos 
tipos de dados que devem ser publicados para outros sistemas. Tal como levou à criação da 
mesma filosofia, mas no sentido inverso, ou seja, numa perspectiva de recepção por parte do 
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ORMS,  ou  de  qualquer  outro  sistema  que  necessite  de  desenvolver  uma  capacidade  de 
subscrever dados transmitidos por uma framework de BUS.

A reflexão levada a cabo, durante a reengenharia executada sobre os fluxos desenvolvidos, 
para também enviarem dados para uma terceira aplicação externa ao ORMS, permitiu cimentar 
definitivamente certos conceitos de EAI no projecto, que acabaram por ser a linha mestre de 
todo o desenvolvimento. Entre tais pontos, é obrigatório referir a capacidade com que se dotou 
as mensagens, para as tornar dinâmicas a qualquer alteração requisitada, sem comprometer a 
normalização da mensagem.

Outro ponto positivo de partir de uma estratégia já com algumas “paredes erguidas”, foi a 
percepção  adquirida  durante  a  análise  da  forçosa  optimização  da  performance.  Tal 
melhoramento,  obrigou  a  desenvolver  a  comunicação  em  termos  de  processamento  de 
mensagens e a reduzir os impactos ao mínimo nos utilizadores. Também me permitiu enriquecer 
no plano da optimização de código e de aplicar  os mais puros conceitos  de engenharia,  ao 
encontrar a melhor solução na situação anterior à implementação do projecto actual.

Nem sempre os aspectos positivos do projecto resultaram da aplicação e remodelação da 
estratégia EAI, outrora semeada. Ocorreram algumas situações,  em que os pedidos do novo 
ERP IMAGE eram contrários à estratégia EAI. Esta situação, não só não deitou a estratégia por 
terra, como a fortaleceu ao criar mecanismos que a complementam. Também resultou, numa 
intensificação de cooperação, entre as equipas responsáveis pelas componentes extra framework 
de BUS e as que geriam a  framework de BUS, além de ter atraído ao longo de cada novo 
constrangimento, o grupo de trabalho da DeSpar, resultando numa afinação da solução de EAI.

7.1 Satisfação dos Objectivos

O principal objectivo a que este projecto se propôs, não foi completar a estratégia EAI de 
um projecto-piloto  desenvolvido  neste  retalhista,  mas  sim reutilizar  essa  táctica  como uma 
ferramenta cíclica e por camada lógicas. Onde é permitido mover dados de um ERP de origem, 
para um ERP de destino, ao mesmo tempo que esses dados são reenviados de volta ao ERP 
primário, para verificar se os processos de negócio do novo ERP estão de acordo, com o que foi 
desenvolvido e implementado no cliente, ao longo dos anos.

Esse  fenómeno  de  transferência  de  lógica  de  negócio,  via  framework de  BUS  para 
publicação e subscrição de dados, está neste momento a terminar a sua primeira etapa. Porque 
os utilizadores de uma loja do cliente, já conseguem encomendar produtos para a sua loja e 
controlar as entregas dessas encomendas, no IMAGE.

Após o carregamento inicial do aplicativo IMAGE da loja, este é alimentado com os dados 
de referência de artigos ou fornecedores, e dados transaccionais de preços e custos, a um ritmo 
quase instantâneo ao que os utilizadores disponibilizam os dados no ORMS.

Apesar  de nem todos os  conceitos  ORMS disponibilizados para  a  framework de  BUS 
serem  idênticos  ao  que  a  aplicação  IMAGE  dessa  loja  necessita,  o  projecto  conseguiu 
implementar com sucesso a sincronização funcional que viabiliza que a loja receba todos os 
dados que precisa.  Além de que,  o aplicativo do IMAGE, também se encontra a receber  a 
mensagem no seu formato de entrada, ao em vez do formato de mensagem comum enviada pela 
framework, pois a camada de mapeamento desenvolvida cumpre com o seu propósito de mapear 
a mensagem normalizada, para uma mensagem adaptada ao IMAGE.

No entanto,  o projecto não cumpre só com a alimentação instantânea de uma loja que 
opera com o IMAGE (no ambiente de produção), mas os seus dados resultantes dos processos 
internos  do IMAGE relativos  às encomendas e  recepções  são reenviados para  o  ORMS. A 
recepção  dos  dados  no  ORMS  permite  validar  os  resultados  dos  processos  de  negócio  do 
IMAGE e dá ao retalhista a hipótese de comparar os seus comportamentos, com aquilo que 
espera para o seu negócio.

A garantia da concretização da oportunidade, para a migração dos primeiros processos de 
negócio, via estratégia EAI, também é observável no PCC e no SAS. Estes dois aplicativos não 
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foram afectados pela extensão da estratégia. Ao invés, os dados recebidos por estes chegam com 
um atraso menor.

7.2 Trabalho Futuro

Com a obtenção de uma fórmula sustentada para migrar os conhecimentos encerrados no 
ORMS ao longo dos últimos dez anos, para outro ERP, há que agora aplicar a mesma estratégia 
aos outros processos e conceitos de negócio do ORMS, para assim se avançar com a migração 
entre ERPs.

A  estratégia  de  migração  baseada  na  framework de  publicação/subscrição,  também 
proporciona a oportunidade de desactivação das comunicações ponto-a-ponto, à medida que 
esses conhecimentos são requisitados pelo IMAGE. Um exemplo desta situação é a vontade por 
parte  do cliente,  de  adaptar  os  novos fluxos de subscrição do ORMS, (para  encomendas e 
recepção de encomenda) às antigas comunicações ponto-a-ponto, de aplicativos de encomenda e 
recepção de encomenda, dos entrepostos. Resultando assim, num único fluxo de entrada para a 
entidade já implementada para o IMAGE.

Numa perspectiva mais ampla, a estratégia desenvolvida para este projecto também pode 
ser aplicada noutro qualquer retalhista, independentemente dos ERPs que se deseje migrar, pois 
toda a estratégia EAI assenta na flexibilidade de conceitos da arquitectura SOA e nunca nas 
restrições  tecnológicas.  No  limite,  as  diferentes  tecnologias  de  tais  ERPs,  acabariam  por 
fortalecer a estratégia aqui delineada.
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Anexo A: Requisitos do novo ERP

Para uma melhor compreensão dos novos requisitos, este anexo detalha as mensagens que 
o novo ERP precisa de receber, tal como as que envia. Tudo isto do “seu” ponto de vista.

Por cada mensagem requisitada, no sentido do ORMS para o IMAGE são indicados os 
campos das mensagens definidas nas CMFs, onde se encontram o valor ou as mensagens que 
tiveram de se desenvolver para este efeito.

A.1 Mensagem de código de barras para a publicação

Família  de 
mensagens

Formato da mensagem Campo da mensagem

Item UpcEanDesc Sku
Item UpcEanDesc UpcEan

A.2 Mensagem de grupo para a publicação

Família  de 
mensagens

Formato da mensagem Campo da mensagem

FoundationData GroupDesc Group
FoundationData GroupDesc GroupDesc

A.3 Mensagem de classe para a publicação

Família  de 
mensagens

Formato da mensagem Campo da mensagem

FoundationData ClassDesc Dept
FoundationData ClassDesc Class
FoundationData ClassDesc Class_Name
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A.4 Mensagem de fornecedor para a publicação

Família  de 
mensagens

Formato da 
mensagem

Campo da 
mensagem

Supplier SupplierDesc Supplier
Supplier SupplierDesc Sup_Name
Supplier SupplierDesc Sup_Name_2
Supplier AddrDesc Street
Supplier AddrDesc Country_Id
Supplier AddrDesc Post
Supplier AddrDesc City
Supplier AddrDesc Contact_Phone
Supplier AddrDesc Contact_Fax
Supplier AddrDesc Contact_Email
Supplier SupplierDesc Fiscal_Comp 
Supplier SupplierDesc Fiscal_Priv
Supplier SupplierDesc Edi_Code
Location LocationDesc Location
Supplier SupplierDesc Sup_Loc
Location LocationDesc Location
Location LocationDesc Location
Supplier SupplierDesc Sup_Status
Supplier AddrDesc Contact_name
Supplier AddrDesc Contact_phone
Supplier AddrDesc Contact_email
Supplier AddrDesc Contact_name
Supplier AddrDesc Contact_phone
Supplier AddrDesc Contact_email
Supplier SupplierDesc Supplier
Supplier SupplierDesc Sup_Name
Supplier SupplierDesc Sup_Name_2
Supplier AddrDesc Street

A.5 Mensagem de imposto para a publicação

Família  de 
mensagens

Formato da mensagem Campo da mensagem

VatCode VatCodeRateDesc Vat_Code
VatCode VatCodeRateDesc Vat_Code_Desc
VatCode VatCodeRateDesc Vat_Rate
VatCode VatCodeRateDesc From_Date
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A.6 Mensagem de localização para a publicação

Família  de 
mensagens

Formato  da 
mensagem

Campo da mensagem

Location LocationDesc Location
Location LocationDesc Location_Description
Location LocationDesc LocationDesc
Location LocationDesc Location_Add1
Location LocationDesc Country_Id
Location LocationDesc Location_PCode
Location LocationDesc Location_City
Location LocationDesc Phone_Number
Location LocationDesc Fax_Number
Supplier SupplierDesc Contact_Email

Calcular COMPANY
Foundation_Data RegionDesc Region
Location LocationDesc Store_format

Wh_format
Location LocationDesc Store_Account

ExtInfo: 
Price.Zone_Group_id
ExtInfo: Price.Zone_id

Supplier SupplierDesc Fiscal_Comp
Location LocationDesc Default_Wh

ExtInfo: 
Cost_Price.Zone_Group_id

A.7 Mensagem de componente de artigo para a publicação

Família  de 
mensagens

Formato da mensagem Campo da mensagem

Item PackSkuDesc pack_no
Item PackSkuDesc sku
Item PackSkuDesc sku_qty
ItemSupplier ItemSupplierCountryDesc Unit_Cost
Item PackSkuDesc Prorate

A.8 Mensagem de artigo/ localização para a publicação

Família  de 
mensagens

Formato da mensagem Campo da mensagem

ItemLocation ItemStoreDesc store
ItemLocation ItemStoreDesc Item
ItemLocation ItemStoreDesc Primary_Repl_Supplier
ItemLocation ItemStoreDesc Change_Status
ItemLocation ItemStoreDesc Supplier_Wh
ItemLocation ItemStoreDesc Status_Update_Date
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A.9 Mensagem de artigo para a publicação

Família  de 
mensagens

Formato da mensagem Campo da mensagem

Item ItemDesc Item
Item ItemDesc Product_Description_2
Item ItemDesc Product_Description_3
Item ItemDesc Desc_Up
Item ItemDesc Group_No
Item ItemDesc Dept/Class
Item ItemDesc Standard_UOM
ItemSupplier ItemSupplierCountryDesc Ship_Carton_Wt
ItemSupplier ItemSupplierCountryDesc Inner_Pack_Size
Item ItemDesc Meas_Of_Each
Item ItemDesc Uom_Of_Price
Item ItemDesc Vat_Code
Item ItemDesc Desc_Up
Item ItemDesc Product_Description_2
Item ItemDesc Maint_Days
Item ItemDesc Bal_Val_F
Item ItemDesc Unit_Scale_F
Item ItemDesc Tech_Desc_1
Item ItemDesc Tech_Desc_2
Item ItemDesc Tech_Desc3
Item ItemDesc Tech_Desc4
Item ItemDesc Tech_Desc5
Item ItemDesc Tech_Desc6
Item ItemDesc Tech_Desc7
Item ItemDesc Tech_Desc8
Item ItemDesc Tech_Desc9
Item ItemDesc Tech_Desc10
Item ItemDesc Product_Type
Item ItemDesc Acquistabile
Item ItemDesc System_Ind
Item ItemDesc UOM_Standard
Item ItemDesc Vendibile
Item UdaItemLov Uda_Value
Item ItemDesc Order_msi

A.10 Mensagem de artigo/ cluster para a publicação

Família  de 
mensagens

Formato da mensagem Campo da mensagem

Item ClusterDesc Sku
Item ClusterDesc Cedis_id
Item ClusterDesc Cluster_id
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A.11 Mensagem de artigo/ fornecedor/ país para a publicação

Família  de 
mensagens

Formato da mensagem Campo da mensagem

ItemSupplier ItemSupplierCountryDesc Item
ItemSupplier ItemSupplierCountryDesc Supplier
ItemSupplier ItemSupplierCountryDesc Vpn
ItemSupplier ItemSupplierCountryDesc Inner_Pack_Size
Item ItemDesc Hi
Item ItemDesc Ti
ItemSupplier ItemSupplierCountryDesc Min_Order_Qty
Item ItemDesc Life_Time
Item ItemDesc Catch_Wgh_F
ItemSupplier ItemSupplierCountryDesc Ship_Carton_Wt
ItemSupplier ItemSupplierCountryDesc Supp_Pack_Size
ItemSupplier ItemSupplierCountryDesc Primary_Supp_Ind
ItemSupplier ItemSupplierCountryDesc Primary_Country_Ind
Supplier SupplierDesc Currency_Code
ItemSupplier ItemSupplierCountryDesc Supp_Pack_Size (primário)
ItemSupplier ItemSupplierCountryDesc Inner_Pack_Size (primário)

A.12 Mensagem de artigo/ localização para a publicação

Família  de 
mensagens

Formato da mensagem Campo da mensagem

ItemLocation ItemStoreDesc Store
ItemLocation ItemStoreDesc Item
ItemLocation ItemStoreDesc Primary_Repl_Supplier
ItemLocation ItemStoreDesc Change_Status
ItemLocation ItemStoreDesc Supplier_Wh
ItemLocation ItemStoreDesc Status_Update_Date

A.13 Mensagem de loja/ departamento/ classe para a publicação

Família  de 
mensagens

Formato da mensagem Campo da mensagem

Location StoreClassDesc Store
Location StoreClassDesc Dept
Location StoreClassDesc Class
Location StoreClassDesc Cluster_Id

A.14 Mensagem de preço de retalho para a publicação

Mensagem de Cabeçalho
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Família  de 
mensagens

Formato da mensagem Campo da mensagem

Price PriceFullDesc Zone_Group_Id
Price PriceFullDesc Zone_Id
Price PriceFullDesc Store
Price PriceFullDesc.Detail Item
Price PriceFullDesc.Detail Active_Date

Mensagem de Detalhe
Família  de 
mensagens

Formato da mensagem Campo da mensagem

Price PriceFullDesc Zone_Group_Id
Price PriceFullDesc Zone_Id
Price PriceFullDesc Store
Price PriceFullDesc.Detail Item
Price PriceFullDesc.Detail Active_Date
Price PriceFullDesc.Detail Reset_Date
Price PriceFullDesc.Detail Unit_Retail

A.15 Mensagem de preço de custo para a publicação

Mensagem de Cabeçalho
Família  de 
mensagens

Formato da mensagem Campo da mensagem

CostPrice CostFullDesc Item
CostPrice CostFullDesc Supplier
CostPrice CostFullDesc.Detail Active_Date

Start_Date

Mensagem de Detalhe
Família  de 
mensagens

Formato da mensagem Campo da mensagem

CostPrice CostFullDesc Item
CostPrice CostFullDesc Supplier
CostPrice CostFullDesc Active_Date

Start_Date
CostPrice CostFullDesc.Detail End_Date
CostPrice CostFullDesc.Detail Unit_Cost
CostPrice CostFullDesc.Detail Current_Unit_Cost
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Anexo B: Mensagens da publicação, 
revistas

O anexo B aborda as mensagens redesenhadas, como os  ExtInfo que são neste momento 
utilizados.

Entre as mensagens revistas estão a ItemDesc, que perdeu alguns dos seus atributos para 
mensagens já implementadas, como a UpcEanDesc, ou a CedisDesc. Também se encontra aqui 
representado a nova mensagem ItemFullDesc.

Em nenhuma das mensagens da família  Item será indicado o User_id, Event_date ou a 
estrutura de ExtInfo.

B.1 Mensagens revistas da família Item

ItemDesc
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Campo da mensagem Tabela de origem Campo da tabela Tipo dado
Item desc_look sku Number
Class desc_look class Number
Dept desc_look dept Number
Subclass desc_look subclass Number
Desc_Up desc_look desc_up Char
System_Ind desc_look system_ind Char
Status  "I"/"A" Char
Division division division Number
Group_No groups group_no Number
Waste_Type desc_look waste_type Char
Waste_Pct desc_look waste_pct Number
Default_Waste_Pct desc_look default_waste_pct Number
Product_Description_2 win_skus

packhead
short_desc Char

Unit win_skus
nb_packhead

uom_of_price Char

Quantity win_skus
nb_packhead

meas_of_each Number

Uom_Standard win_skus
packhead

standard_uom Char

Product_Description_3 win_attributes
nb_pack_attributes

label_desc Char

Uom win_attributes
nb_pack_attributes

uom Char

Height win_attributes
nb_pack_attributes

height Number

Width win_attributes
nb_pack_attributes

width Number

Depth win_attributes
nb_pack_attributes

depth Number

Weight win_attributes
nb_pack_attributes

net_weight Number

Units_Tray win_attributes
nb_pack_attributes

units_tray Number

Tray_Height win_attributes
nb_pack_attributes

tray_height Number

Tray_Width win_attributes
nb_pack_attributes

tray_width Number

Tray_Depth win_attributes
nb_pack_attributes

tray_depth Number

Ean_Val_F win_attributes
nb_pack_attributes

ean_val_f Char

Hi win_attributes
nb_pack_attributes

hi Number

Long_Des_Lang win_attributes
nb_pack_attributes

long_des_lang Char

Perishable_F win_attributes
nb_pack_attributes

perishable_f Char

Life_Time win_attributes
nb_pack_attributes

life_time Number

Tech_Desc_1 win_attributes
nb_pack_attributes

tech_desc_1 Char

Tech_Desc_2 win_attributes
nb_pack_attributes

tech_desc_2 Char
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Campo da mensagem Tabela de origem Campo da tabela Tipo dado
Item desc_look sku Number
Ti win_attributes

nb_pack_attributes
ti Number

Foreign_Costumer win_attributes
nb_pack_attributes

foreign_costumer Char

Origin win_attributes
nb_pack_attributes

origin Char

It_Costumers win_attributes
nb_pack_attributes

it_costumers Char

Veterinary_F win_attributes
nb_pack_attributes

veterinary_f Char

Pathological_F win_attributes
nb_pack_attributes

pathological_f Char

Sanitary_F win_attributes
nb_pack_attributes

sanitary_f Char

Order_Msi win_attributes
nb_pack_attributes

order_msi Char

No_Cluster_F win_attributes
nb_pack_attributes

no_cluster_f Char

Foreign_Customer win_attributes
nb_pack_attributes

foreign_customer Char

It_Customers win_attributes
nb_pack_attributes

it_customers Char

Dummy_Sku_Ind win_attributes
nb_pack_attributes

dummy_sku_ind Char

Re_Weight_F win_attributes
nb_pack_attributes

re_weight_f Char

High_Rotation_F
High_Rotation

win_attributes
nb_pack_attributes

high_rotation_f
high_rotation

Char

Scales_Int win_attributes
nb_pack_attributes

scales_int Char

Price_Chg_F win_attributes
nb_pack_attributes

price_chg_f Char

No_List win_attributes
nb_pack_attributes

no_list Char

Acquistabile win_attributes
nb_pack_attributes

acquistabile Char

Vendibile win_attributes
nb_pack_attributes

vendibile Char

St_Rcv_Dnld_F win_attributes
nb_pack_attributes

st_rcv_dnld_f Char

Salable_Ind win_attributes salable_ind Char
Comp_Price_Ind win_attributes comp_price_ind Char
Coop_Ind   win_attributes coop_ind Char
Planogram_Ind win_attributes planogram_ind Char
Defective_Returns_Ind win_attributes defective_returns_ind Char
Adjusted_Cost win_attributes adjusted_cost Number
Av_Wgh_Var win_attributes av_wgh_var Number
Catch_Wgh_F win_attributes catch_wgh_f Char
Utif win_attributes utif Char
Wine_Class win_attributes wine_class Char
Wine_Categ win_attributes wine_categ Char
Ret_Cont_F win_attributes ret_cont_f Char
Rc_Ref_Item win_attributes rc_ref_item Number
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Campo da mensagem Tabela de origem Campo da tabela Tipo dado
Item desc_look sku Number
Ret_Cont_Qty win_attributes ret_cont_qty Number
Gift_F win_attributes gift_f Char
Maint_Days win_attributes maint_days Number
Tara win_attributes tara Number
Tech_Desc3 win_attributes tech_desc3 Char
Tech_Desc4 win_attributes tech_desc4 Char
Tech_Desc5 win_attributes tech_desc5 Char
Tech_Desc6 win_attributes tech_desc6 Char
Tech_Desc7 win_attributes tech_desc7 Char
Tech_Desc8 win_attributes tech_desc8 Char
Tech_Desc9 win_attributes tech_desc9 Char
Tech_Desc10 win_attributes tech_desc10 Char
Bal_Val_F win_attributes bal_val_f Number
Var_Item_Type win_attributes var_item_type Number
Val_Retail_Price win_attributes val_retail_price Char
Unit_Scale_F win_attributes unit_scale_f Char
Nb_Foreign_Customer nb_pack_attributes nb_foreign_customer Char
It_Customer nb_pack_attributes it_customer Char
Detail_Count_F nb_pack_attributes detail_count_f Char
Sku_Desc
Pack_Desc

win_skus
packhead

sku_desc
pack_desc

Char

Zone_Group_Id win_skus
packhead

zone_group_id Number

Cost_Zone_Group_Id win_skus
packhead

cost_zone_group_id Number

Uom_Conv_Factor win_skus
packhead

uom_conv_factor Number

Store_Ord_Mult win_skus
packhead

store_ord_mult Char

Forecast_Ind win_skus
nb_packhead

forecast_ind Char

Original_Retail win_skus
packhead

original_retail Number

Recommend_Retail win_skus
packhead

recommend_retail Number

First_Received win_skus
packhead

first_received Date

Last_Received win_skus
packhead

last_received Date

Qty_Received win_skus
packhead

qty_received Number

Meas_Of_Price win_skus
nb_packhead

meas_of_price Number

Merchandise_Ind win_skus merchandise_ind Char
Simple_Pack_Ind packhead simple_pack_ind Char
Primary_Repl_Ind packhead primary_repl_ind Char
Contains_Inner_Ind packhead contains_inner_ind Char
Sellable_Ind packhead sellable_ind Char
Orderable_Ind packhead orderable_ind Char
Pack_Type packhead pack_type Char
Order_As_Type packhead order_as_type Char

UdaItemLovDesc
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Campo da mensagem Tabela de 
origem

Campo da tabela Tipo de campo

Item Uda_Item_Lov Item Number
Uda_Id Uda_Item_Lov Uda_Id Number

Uda_Value Uda_Item_Lov Uda_Value Number

UdaItemDateDesc
Campo da mensagem Tabela de 

origem
Campo da tabela Tipo de campo

Item Uda_Item_Date Item Number
Uda_Id Uda_Item_Date Uda_Id Number

Uda_Date Uda_Item_Date Uda_Value Date

UdaItemFFDesc
Campo da mensagem Tabela de 

origem
Campo da tabela Tipo de campo

Item Uda_Item_FF Item Number
Uda_Id Uda_Item_FF Uda_Id Number

Uda_Text Uda_Item_FF Uda_Text Char

ItemFullDesc
Campo da mensagem Tabela de 

origem
Campo da tabela Tipo de campo

ItemDesc
UdaItemLovDesc*
UdaItemDateDesc*
UdaItemFFDesc*

B.2 Nova mensagem da família Item (PackSkuDesc)

Campo da 
mensagem

Tabela de 
origem

Campo da tabela Tipo dado

Pack_No Packsku Pack_No Number
Sku Packsku Sku Number
Style Packsku Style Number

Pack_Tmpl_Id Packsku Pack_Tmpl_Id Number
Comp_Pack_No Packsku Comp_Pack_No Number

Sku_Qty Packsku Sku_Qty Number
Style_Pt_Qty Packsku Style_Pt_Qty Number

Comp_Pack_Qty Packsku Comp_Pack_Qty Number
Prorate Nb_Pack_Item Prorate Number

Detail_Count_F Nb_Pack_Item Detail_Count_F Number

A mensagem de PackSkuRef tem como campos a serem enviados, o Sku e o Pack_no.

B.3 Nova mensagem da família Location (StoreClassDesc)
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Campo da 
mensagem

Tabela de origem Campo da 
tabela

Tipo dado

Store Acn_Class_Loc_Cluster Store Number
Class Acn_Class_Loc_Cluster Class Number
Dept Acn_Class_Loc_Cluster Dept Number

Cluster_Id Acn_Class_Loc_Cluster Cluster_Id Number

A mensagem de StoreClassRef tem como campos a serem enviados, o Store, Dept e o 
Class.

B.4 ExtInfo da mensagem ItemDesc

Label Dtl_Label Tabela de origem Campo da 
tabela

Item_Supplier Inner_Pack_Size Item_supp_country Inner_Pack_Size
Item_Supplier Ship_Carton_Wt Item_supp_country Ship_Carton_Wt

B.5 ExtInfo da mensagem PackSkuDesc

Label Dtl_Label Tabela de origem Campo da 
tabela

Item_Supplier Unit_Cost Item_supp_country Unit_Cost
Price Unit_Retail Calculado

B.6 ExtInfo da mensagem ItemSupplierCountryDesc

Label Dtl_Label Tabela de origem Campo da 
tabela

Item Hi Win_attributes 
Nb_pack_attributes

Hi

Item Ti Win_attributes 
Nb_pack_attributes

Ti

Item Life_time Win_attributes 
Nb_pack_attributes

Life_time

Item Catch_wgh_f Win_attributes Catch_wgh_f
Item_Supplier Inner_Pack_Size Item_supp_country Inner_Pack_Size
Item_Supplier Ship_Carton_Wt Item_supp_country Ship_Carton_Wt

Supplier Currency_code Sups Currency_code
Location Supplier_Type Calculado

Os ExtInfos desta mensagem relacionados com a própria família, explicam-se porque são 
dados do fornecedor / país primário, o que a maior parte das vezes não é o caso da mensagem de 
relação artigo / fornecedor / país enviada.
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B.7 ExtInfo da mensagem SupplierDesc

Label Dtl_Label Tabela de origem Campo da 
tabela

Location Location Store
Wh

Store
Wh

Location Location_Type Calculado

B.8 ExtInfo da mensagem LocationDesc

Label Dtl_Label Tabela de origem Campo da 
tabela

Supplier Contact_Email Sups Contact_Email
Supplier Fiscal_Comp Sups Fiscal_Comp

FoundData Company Calculado
FoundData Region Region Region

Price Zone_Group_id Calculado
Price Zone_id Price_Zone_Group_Store Zone_Id

CostPrice Zone_Group_id Cost_Zone_Group_Loc Zone_Group_id
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Anexo C: Tabelas de staging auxiliar da 
família Price

Todas as tabelas de  staging auxiliares utilizadas para a família de mensagens  Price, são 
expostas neste anexo.

Apenas as chaves (com fundo amarelo) que não o seq_no e os outros campos são incluidos 
nestas tabelas, retirando os elementos comuns já apresentados na Tabela 5.3.

C.1 Tabela NB_EAI_ITEM_ZONE_AUX

Tabela 7.1: Tabela NB_EAI_ITEM_ZONE_AUX

Campo Tipo de dados
ITEM NUMBER(8)

UNIT_RETAIL NUMBER(20,4)
MULTI_UNITS NUMBER(20,4)

MULTI_UNIT_RETAIL NUMBER(20,4)
BASE_RETAIL_IND VARCHAR2(1)

C.2 Tabela NB_EAI_PRICE_SUSP_AUX

Tabela 7.2: Tabela NB_EAI_PRICE_SUSP_AUX

Campo Tipo de dados
SKU NUMBER(8)

REASON NUMBER(2)
ACTIVE_DATE DATE
UNIT_RETAIL NUMBER(20,4)
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C.3 Tabela NB_EAI_CLEAR_SUSP_AUX

Tabela 7.3: Tabela NB_EAI_CLEAR_SUSP_AUX

Campo Tipo de dados
SKU NUMBER(8)

MARKDOWN_NBR NUMBER(3)
REASON NUMBER(2)

ACTIVE_DATE DATE
UNIT_RETAIL NUMBER(20,4)
RESET_DATE DATE

C.4 Tabela NB_EAI_PROM_SUSP_AUX

Tabela 7.4: Tabela NB_EAI_PROM_SUSP_AUX

Campo Tipo de dados
SKU NUMBER(8)

START_DATE DATE
END_DATE DATE

CHANGE_AMT NUMBER(20,4)
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Anexo D: Tabelas de staging auxiliar da 
família CostPrice

As tabelas de  staging auxiliares utilizadas para a família  de mensagens  CostPrice,  são 
listadas neste anexo.

Apenas as chaves (marcadas a amarelo) que não o seq_no e os outros campos são incluidos 
nestas tabelas, retirando os elementos comuns já apresentados na Tabela 5.3.

D.1 Tabela NB_EAI_COST_SUSP_AUX

Tabela 7.5: NB_EAI_COST_SUSP_AUX

Campo Tipo de dados
COST_CHANGE NUMBER(8)
ACTIVE_DATE DATE

UNIT_COST NUMBER(20,4)

D.2 Tabela NB_EAI_DEAL_AUX

Tabela 7.6: Tabela NB_EAI_DEAL_AUX

Campo Tipo de dados
SEQ_NO_DEAL NUMBER(8)
START_DATE DATE

END_DATE DATE
UNIT_COST NUMBER(20,4)
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D.3 Tabela NB_EAI_ALLOW_SUP_SKU_AUX

Tabela 7.7: Tabela NB_EAI_ALLOW_SUP_SKU_AUX

Campo Tipo de dados
SEQ_NO_ALLOW NUMBER(8)

START_DATE DATE
END_DATE DATE

DISCOUNT_CODE VARCHAR2(1)
DISCOUNT_VALUE NUMBER(20,4)

D.4 Tabela NB_EAI_ALLOW_SUP_AUX

Tabela 7.8: Tabela NB_EAI_ALLOW_SUP_AUX

Campo Tipo de dados
START_DATE DATE

END_DATE DATE
ALLOW_TYPE VARCHAR2(4)

DISCOUNT_CODE VARCHAR2(1)
DISCOUNT_VALUE NUMBER(20,4)

D.5 Tabela NB_EAI_ALLOW_HIER_AUX

Tabela 7.9: Tabela NB_EAI_ALLOW_HIER_AUX

Campo Tipo de dados
SEQ_NO_ALLOW NUMBER(8)

DEPARTMENT NUMBER(4)
START_DATE DATE

END_DATE DATE
ALLOW_TYPE VARCHAR2(4)

DISCOUNT_CODE VARCHAR2(1)
DISCOUNT_VALUE NUMBER(20,4)
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Anexo E: Mensagens das novas famílias 
de publicação

As mensagens das três novas famílias de publicação ItemLocation, Price e CostPrice, são 
materializadas neste anexo, com o mesmo formato apresentado nas respectivas CMFs.

Os campos Event_date, User_id e o mecanismo ExtInfo comuns a todas as mensagens não 
estão incluidos.

E.1 Mensagens da família ItemLocation

ItemStoreDesc
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Campo da mensagem Tabela de 
origem

Campo da tabela Tipo de 
campo

Item Win_Store 
Packstore

Sku 
Pack_no

Number

Store Win_Store 
Packstore

Store Number

Primary_Supplier Win_Store 
Packstore

Primary_Supplier Number

Av_Cost Win_Store 
Nb_Pack_Store 

Av_Cost Number

Stock_On_Hand Win_Store 
Nb_Pack_Store 

Stock_On_Hand Number

In_Transit_Qty Win_Store 
Nb_Pack_Store 

In_Transit_Qty Number

Tsf_Reserved_Qty Win_Store 
Nb_Pack_Store 

Tsf_Reserved_Qty Number

Tsf_Expected_Qty Win_Store 
Nb_Pack_Store 

Tsf_Expected_Qty Number

Rtv_Qty Win_Store 
Nb_Pack_Store 

Rtv_Qty Number

Non_Sellable_Qty Win_Store 
Nb_Pack_Store 

Non_Sellable_Qty Number

Taxable_Ind Win_Store 
Packstore

Taxable_Ind Char

Status Win_Store 
Packstore

Status Char

Status_Update_Date Win_Store 
Packstore

Status_Update_Date Date

Extracluster Win_Store 
Packstore

Extracluster Char

Last_Cc_Close_Date Win_Store 
Nb_Pack_Store 

Last_Cc_Close_Date Date

Last_Sales_Date Win_Store 
Nb_Pack_Store 

Last_Sales_Date Date

Last_Tsf_Reception Win_Store 
Nb_Pack_Store 

Last_Tsf_Reception Date

Sales_Tsf_Control Win_Store 
Nb_Pack_Store 

Sales_Tsf_Control Number

Last_Soh_Reset_Date Win_Store 
Nb_Pack_Store 

Last_Soh_Reset_Date Date

Last_Soh_Update_Date Win_Store 
Nb_Pack_Store

Last_Soh_Update_Date Date

Unit_Cost Win_Store Unit_Cost Number
Unit_Retail Win_Store Unit_Retail Number
Clear_Ind Win_Store Clear_Ind Char

Last_Sales_Export_Date Win_Store Last_Sales_Export_Date Date
Daily_Waste_Pct Win_Store Daily_Waste_Pct Number

Last_Sale Packstore Last_Sale Date
Receive_As_Type Nb_Pack_Store Receive_As_Type Char

Store_Loc Nb_Pack_Store Store_Loc Char
Alt_Store_Loc Nb_Pack_Store Alt_Store_Loc Char

Loc_Type Repl_Item_Loc Loc_Type Char
Style Repl_Item_Loc Style Number

Primary_Repl_Supplier Repl_Item_Loc Primary_Repl_Supplier Number
Origin_Country_Id Repl_Item_Loc Origin_Country_Id Char
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Campo da mensagem Tabela de 
origem

Campo da tabela Tipo de 
campo

Item Win_Store 
Packstore

Sku 
Pack_no

Number

Review_Cycle Repl_Item_Loc Review_Cycle Char
Stock_Cat Repl_Item_Loc Stock_Cat Char

Repl_Order_Ctr Repl_Item_Loc Repl_Order_Ctr Char
Source_Wh Repl_Item_Loc Source_Wh Number

Activate_Date Repl_Item_Loc Activate_Date Date
Deactivate_Date Repl_Item_Loc Deactivate_Date Date

Pres_Stock Repl_Item_Loc Pres_Stock Number
Demo_Stock Repl_Item_Loc Demo_Stock Number
Repl_Method Repl_Item_Loc Repl_Method Char

Min_Stock Repl_Item_Loc Min_Stock Number
Max_Stock Repl_Item_Loc Max_Stock Number

Incr_Pct Repl_Item_Loc Incr_Pct Number
Min_Supply_Days Repl_Item_Loc Min_Supply_Days Number
Max_Supply_Days Repl_Item_Loc Max_Supply_Days Number

Time_Supply_Horizon Repl_Item_Loc Time_Supply_Horizon Number
Inv_Selling_Days Repl_Item_Loc Inv_Selling_Days Number

Service_Level Repl_Item_Loc Service_Level Number
Lost_Sales_Factor Repl_Item_Loc Lost_Sales_Factor Number
Pickup_Lead_Time Repl_Item_Loc Pickup_Lead_Time Number

Wh_Lead_Time Repl_Item_Loc Wh_Lead_Time Number
Terminal_Stock_Qty Repl_Item_Loc Terminal_Stock_Qty Number

Season_Id Repl_Item_Loc Season_Id Number
Phase_Id Repl_Item_Loc Phase_Id Number

Last_Review_Date Repl_Item_Loc Last_Review_Date Date
System_Ind Repl_Item_Loc System_Ind Char

Dept Repl_Item_Loc Dept Number
Class Repl_Item_Loc Class Number

Subclass Repl_Item_Loc Subclass Number
Store_Ord_Mult Repl_Item_Loc Store_Ord_Mult Char
Simple_Pack_Ind Repl_Item_Loc Simple_Pack_Ind Char
Primary_Pack_No Repl_Item_Loc Primary_Pack_No Number
Primary_Pack_Qty Repl_Item_Loc Primary_Pack_Qty Number

Supplier_Wh Number
Change_Status Char

ItemStoreRef
Campo da mensagem Tabela de 

origem
Campo da tabela Tipo de campo

Item Win_Store 
Packstore

Sku 
Pack_no

Number

Store Win_Store 
Packstore

Store Number

E.2 Mensagens da família Price
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PriceFullDesc
Campo da mensagem Tabela de origem Campo da 

tabela
Tipo de campo

Zone_Group_Id Item_Zone_Price 
Price_Susp_Head 
Clear_Susp_Head

Zone_Group_Id Number

Zone_Id Item_Zone_Price 
Price_Susp_Head 
Clear_Susp_Head

Zone_Id Number

Store Promstore Store Number
Price_No Price_Susp_Head

Clear_Susp_Head 
Promhead

Price_Change
Clearance 
Promotion

Number

Price_Desc Price_Susp_Head
Clear_Susp_Head 
Promhead

Price_Change
Clearance 
Promotion

Char

Create_Date Price_Susp_Head
Clear_Susp_Head

Create_Date Date

Create_Id Price_Susp_Head
Clear_Susp_Head

Create_Id Char

Approval_Date Price_Susp_Head
Clear_Susp_Head

Approval_Date Date

Approval_Id Price_Susp_Head
Clear_Susp_Head

Approval_Id Char

Item_Zone_Price_Desc*
Price_Susp_Desc*
Clear_Susp_Desc*
Prom_Susp_Desc*

Todas as seguintes mensagens são componentes da mensagem de PriceFullDesc.

Item_Zone_Price_Desc
Campo da mensagem Tabela de 

origem
Campo da tabela Tipo de campo

Item Item_Zone_Price Item Number
Unit_Retail Win_Store 

PackstoreItem_Z
one_Price 

Unit_Retail Number

Multi_Units Item_Zone_Price Multi_Units Number
Multi_Unit_Retail Item_Zone_Price Multi_Unit_Retail Number
Base_Retail_Ind Item_Zone_Price Base_Retail_Ind Char

Price_Susp_Desc
Campo da mensagem Tabela de origem Campo da tabela Tipo de 

campo
Sku Price_Susp_Detail Sku Number

Reason Price_Susp_Head Reason Number
Active_Date Price_Susp_Head Active_Date Date
Unit_Retail Price_Susp_Detail Unit_Retail Number
Multi_Units Price_Susp_Detail Multi_Units Number

Multi_Unit_Retail Price_Susp_Detail Multi_Unit_Retail Number

Clear_Susp_Desc
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Campo da mensagem Tabela de origem Campo da tabela Tipo de campo
Sku Clear_Susp_Detail Sku Number

Reason Clear_Susp_Head Reason Number
Markdown_Nbr Clear_Susp_Detail Markdown_Nbr Number

Active_Date Clear_Susp_Detail Active_Date Date
Unit_Retail Clear_Susp_Detail Unit_Retail Number
Reset_Date Clear_Reset_Calc Reset_Date Date

Prom_Susp_Desc
Campo da mensagem Tabela de 

origem
Campo da tabela Tipo de campo

Sku PromSku Sku Number
Start_Date PromHead Start_Date Date
End_Date PromHead End_Date Date

Change_Amt PromSku Change_Amt Number

E.3 Mensagens da família CostPrice

CostPriceFullDesc
Campo da mensagem Tabela de origem Campo da tabela Tipo de 

campo
Item Item_Supp_Country

Cost_Susp_Sup_Detail
Item Number

Supplier Item_Supp_Country
Cost_Susp_Sup_Detail

Supplier Number

Origin_Country_Id Item_Supp_Country
Cost_Susp_Sup_Detail

Origin_Country_Id Number

Unit_Cost Item_Supp_Country
Cost_Susp_Sup_Detail

Unit_Cost Number

Cost_Susp_Desc*
Deal_Sup_Sku_Desc*

Allow_Sup_Sku_Desc*
Allow_Sup_Desc*
Allow_Hier_Desc*

Todas as seguintes mensagens são componentes da mensagem de CostPriceFullDesc.

Cost_Susp_Desc
Campo da mensagem Tabela de origem Campo da tabela Tipo de 

campo
Cost_Change Cost_Susp_Sup_Head Cost_Change Number

Cost_Change_Desc Cost_Susp_Sup_Head Cost_Change_Desc Char
Reason Cost_Susp_Sup_Head Reason Number

Unit_Cost Cost_Susp_Sup_Detail Unit_Cost Number

Deal_Sup_Sku_Desc
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Campo da mensagem Tabela de origem Campo da tabela Tipo de 
campo

Seq_No Sup_Sku_Deal Seq_No Number
Start_Date Sup_Sku_Deal Start_Date Date
End_Date Sup_Sku_Deal End_Date Date
Unit_Cost Sup_Sku_Deal Unit_Cost Number

Allow_Sup_Sku_Desc
Campo da mensagem Tabela de origem Campo da tabela Tipo de campo

Seq_No Sup_Sku_Allow Seq_No Number
Start_Date Sup_Sku_Allow Start_Date Date
End_Date Sup_Sku_Allow End_Date Date

Discount_Code Sup_Sku_Allow Discount_Code Char
Discount_Value Sup_Sku_Allow Discount_Value Number

Allow_Sup_Desc
Campo da mensagem Tabela de 

origem
Campo da tabela Tipo de campo

Start_Date Sup_Allow Start_Date Date
End_Date Sup_Allow End_Date Date

Allow_Type Sup_Allow Allow_Type Char
Discount_Code Sup_Allow Discount_Code Char
Discount_Value Sup_Allow Discount_Value Number

Allow_Hier_Desc
Campo da mensagem Tabela de 

origem
Campo da tabela Tipo de campo

Department Hier_Allow Seq_No Number
Start_Date Hier_Allow Start_Date Date
End_Date Hier_Allow End_Date Date

Allow_Type Hier_Allow Allow_Type Char
Seq_No Hier_Allow Seq_No Number

Discount_Code Hier_Allow Discount_Code Char
Discount_Value Hier_Allow Discount_Value Number
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Anexo F: Formato das mensagens de 
subscrição

O anexo F contém toda a informação relativa às mensagens subscritas pelo ORMS.
Tal como no anexo anterior, optou-se por não mostrar nestas representações das CMFs, os 

campos Event_date, User_id e o mecanismo  ExtInfo,  devido a serem transversais a todas as 
mensagens.

F.1 Mensagens da família Order

OrderDesc
Campo da mensagem Tabela de 

destino
Campo da tabela Tipo de campo

TID Number
Store Nb_Meat_Head Store Number

Ext_Order Char
Supplier Nb_Meat_Head Supplier Number

Order_Date Nb_Meat_Head Doc_Date Date
Not_Before_Date Nb_Meat_Head Estimated_Arr_Dt Date

Not_Before_Date_Hour Date
Approval_Id Char
Order_Type Char
Cost_Centre Char

Post_Order_Date Nb_Meat_Head Create_date Date

OrderDetailDesc
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Campo da mensagem Tabela de 
destino

Campo da tabela Tipo de campo

TID Number
Store Nb_Meat_Head Store Number

Ext_Order Char
Item Nb_Meat_Detail Item Number

Qty_Ordered_IPK Nb_Meat_Detail Qty_Ordered Number
IPK Number

Qty_Ordered Number

OrderFullDesc
Campo da mensagem Tabela de 

destino
Campo da tabela Tipo de campo

OrderDesc
OrderDetailDesc*

OrderRef
Campo da mensagem Tabela de 

destino
Campo da tabela Tipo de campo

TID Number
Store Number

Ext_Order Char
Supplier Number

OrderDetailRef
Campo da mensagem Tabela de 

destino
Campo da tabela Tipo de campo

TID Number
Store Number

Ext_Order Char
Item Number

OrderFullRef
Campo da mensagem Tabela de 

destino
Campo da tabela Tipo de campo

OrderRef
OrderDetailRef*

F.2 Mensagens da família Reception

ReceptionDesc
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Campo da mensagem Tabela de destino Campo da 
tabela

Tipo de 
campo

TID Number
Store Nb_Temp_Rec_Store Store Number

Ext_Order Ext_Order Char
Supplier Supplier Number
DDT_No Nb_Temp_Rec_Store DDT_No Char

DDT_Date Nb_Temp_Rec_Store DDT_Date Date
Date_Recep Nb_Temp_Rec_Store Date_Recep Char

Barcode Nb_Temp_Rec_Store Barcode Char

ReceptionDetailDesc
Campo da mensagem Tabela de destino Campo da 

tabela
Tipo de 
campo

TID Number
Store Nb_Temp_Rec_Store Store Number

Ext_Order Char
Sku Nb_Temp_Rec_Store Sku Number

Qty_Received_IPK Nb_Temp_Rec_Store Qty_Received Number

ReceptionFullDesc
Campo da mensagem Tabela de 

destino
Campo da tabela Tipo de campo

ReceptionDesc
ReceptionDetailDesc*

ReceptionRef
Campo da mensagem Tabela de 

destino
Campo da tabela Tipo de campo

TID Number
Store Number

Ext_Order Char
Supplier Number

ReceptionDetailRef
Campo da mensagem Tabela de 

destino
Campo da tabela Tipo de campo

TID Number
Store Number

Ext_Order Char
Sku Number

ReceptionFullRef
Campo da mensagem Tabela de 

destino
Campo da tabela Tipo de campo

ReceptionRef
ReceptionDetailRef*
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Anexo G: Algoritmos

Apresenta-se neste anexo os algoritmos não colocados no corpo principal do relátorio.

G.1 Evolução do algoritmo de AddtoQ

Versão antiga do AddtoQ:

Figura 7.1: Versão antiga do algortimo de AddtoQ.

Nova versão do AddtoQ:
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Figura 7.2: Versão modificada do algortimo de AddtoQ.

G.2 Evolução do algoritmo de GetNext

Versão antiga do GetNext:

Figura 7.3: Versão antiga do algortimo de GetNext.

Nova versão do GetNext:
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Figura 7.4: Versão recente do algortimo de GetNext.

G.3 Algoritmo de Process_Core
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Figura 7.5: Algoritmo de Process_Core.
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