Prefeitura de Blumenau é modernizada com
GeneXus
Em setembro de 2009, a Prefeitura de Blumenau (SC), que
possui cerca de 304 mil habitantes e está entre as três regiões
metropolitanas mais desenvolvidas do País, foi modernizada pela
tecnologia GeneXus. Antes, pequenos aplicativos desenvolvidos
geralmente em ASP eram utilizados no setor administrativo do
Município, que agora vive uma verdadeira revolução.
O gerente da Diretoria de Sistemas de informação da Prefeitura
de Blumenau Júlio César Franciscatto conta da evolução. “A
administração não desenvolvia praticamente nada antes do
GeneXus. Agora, utiliza a tecnologia para desenvolver nossos
aplicativos, que possuem total integração com plataformas em
.Net e Banco de Dados Oracle”, explica ele. Franciscatto enfatiza
ainda a facilidade de migração de uma tecnologia para outra.
GeneXus mantém a integração entre os sistemas novos e o legado
do Município.
Segundo o gerente, os benefícios são inúmeros. “Existe agilidade no
desenvolvimento das aplicações e a forma intuitiva de desenvolver
permite que pessoas com baixo conhecimento em programação
também consigam produzir com GeneXus”, afirma.
E avisa que a Prefeitura já tem planos para novos aplicativos
nos próximos dois anos. “Estamos montando um painel com os
indicadores de gestão do Município que deverá ser postado no
Portal Municipal”, finaliza Franciscatto sobre a modernização da
administração da cidade.
GXportal
Outra novidade é que todas as Secretarias do Município e setores
como a Fundação Cultural de Blumenau e até o gabinete do VicePrefeito também utilizam a solução GXportal, uma ferramenta para
publicação de conteúdo online desenvolvida pela Artech.
Antes, o site era estático. O sistema auxilia na edição e permite
que o usuário elabore a notícia e siga um fluxo até ser aprovada.
Ela passa pela Secretaria Municipal de Comunicação e só então é
publicada.
“Uma empresa terceirizada o controlava e isso não permitia a
manutenção por parte dos usuários. Agora, podemos modificar e
inserir os conteúdos na hora que queremos”, afirma Elke Laurindo
Novack, de Sistemas e Gestão da prefeitura.

Artech e GeneXus são marcas registradas da Artech Consultores S.R.L.
Todas as demais marcas mencionadas neste documento são de
propriedade de seus respectivos donos.

