Manual de Utilização
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Versão usuário final
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1. Nova Interface
Pensando em modernidade, evolução e em novas demandas, foi desenvolvido pela
equipe de desenvolvimento ANA/SGH/GPLAN uma nova versão da ferramenta CotaOnline –
ver figura 1.
Com o intuído de exposição, este manual visa esclarecer o que há de novo no sistema
e ser o seu guia de utilização.
Para qualquer dúvida ou sugestão, teremos o prazer em atendê-lo pelos seguintes
canais de comunicação:
• Telefone: (61)2109-5391;
• Email: telemetria@ana.gov.br; ou
• Fale Conosco que esta disponível no menu do próprio sistema.

Figura 1 – Nova interface visual do Sistema CotaOnline.

2. Consulta aos dados cadastrados

Figura 2 – Consultar Dados

Descrição dos itens:
1. Menu Operações: através deste item do menu, é possível consultar ou inserir dados
hidrometeorológicos. Ver Inserir dados hidrometeorológicos.
a. Consultar Dados; e
b. Inserir Dados.
2. Bacias: Seleção de bacias para exibição das sub-bacias - item 3 - e das estações - item
4;
3. Sub-bacias: As sub-bacias serão exibidas quando houver uma bacia selecionada – item
2. Após sua seleção, suas as estações serão listadas;
4. Estações Cadastradas: Serão listadas todas as estações cadastradas segundo os
critérios (Bacia – item 2, Sub-bacia – item 3, Tipo da Estação – item 6).
Obs.: Na falta de critérios selecionados, todas as estações cadastradas serão listadas.
5. Cód. da Estação: Campo obrigatório. Será exibido o código da estação selecionado no
item 4;
6. Tipo da Estação: É possível exibir todas as estações ou apenas as do tipo reservatórios.
Obs.: Se algum critério estiver marcado, exibirá todas as estações segundo ele(e).
7. Data de Inicio e Fim: Campos obrigatórios. Formato: DD/MM/YYYY. Ex.: 09/08/2011.
Obs.: Caso o campo Data Fim não seja preenchido, o sistema se encarregara de
preenchê-lo com a data atual.
8. Botão Pesquisar: Retornará erro caso um dos campos obrigatórios - Estações
Cadastradas, item 4; Data Inicio e Fim, item 7 - não estejam preenchidos. No caso de
tudo certo, exibirá os dados no centro do site, na área reservada aos Resultados da
Consulta, ver item 10.

Obs.: Caso não exista dados para os critérios selecionados na pesquisa, uma
mensagem será exibida. Ver item 11.
9. Botão Exportar Dados: este botão exportará os dados do resultado da pesquisa;
10. Resultado da pesquisa. Ver figura 3;
11. Mensagem formatada de retorno da pesquisa que não retornou dados encontrados.

3. Resultado da Pesquisa

Figura 3 – Resultado da Pesquisa

1. Critérios selecionados para a pesquisa dos dados.
2. Resultado da pesquisa seguindo os critérios selecionados.
Obs.: A tabela, contendo os resultados, poderá ser ordenada por suas colunas. Para
isso, basta efetuar um clique no título da coluna desejada para a ordenação.

4. Inserir dados hidrometeorológicos

Figura 4 – Tela de Login

1. Inserir Dados: É obrigatório o usuário estar com o acesso validado no sistema.
Obs.: Caso o usuário não tenha acesso, por favor, entrar em contato conosco através
das formas disponíveis.
2. Os campos, Usuário e Senha, são obrigatórios.
Após clicar em Enviar, o sistema validará seu acesso e o direcionará para a área de inclusão de
dados. Ver figura 5.

Figura 5 – Inclusão de dados

1. Último dados cadastrados para a estação selecionada - ver item 2. Esta tabela exibirá
os dados cadastrados em suas colunas segundo o perfil da estação.
2. Estação: Contém as estações que são de responsabilidade do usuário validado no
sistema;
3. Cód. da Estação: Exibirá o(s) código(s) da estação selecionada no item 1;
4. Selecionar a data: Exibição de um calendário. Ele trás o mês e o dia atual selecionados.
5. Campos para inserção dos dados.
Obs. 01: Estes campos são montados dinamicamente seguindo o perfil cadastrado da
estação.
Obs. 02: Só serão permitidos a inclusão dos dados até a data e hora atual.
6. Botão Inserir: Ao clicá-lo, os dados digitados, ver item 5, serão inseridos no sistema
com sua rápida visualização na tabela de últimos dados cadastrados, ver item 1.

7. Excluir: Ao ser clicado, o dado será excluído. Após exclusão, não será possível restaurar
o dado.
Obs. diversas: Não será permitida a inclusão de dados para a estação selecionada caso já
exista valores para a data e hora selecionados.
Para mais outras duvidas ou sugestões, entrar em contato pelos seguintes canais de
comunicações:
• Telefone: (61)2109-5391;
• Email: telemetria@ana.gov.br; ou
• Fale Conosco que esta disponível no menu do próprio sistema.

