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APRESENTAÇÃO GARC CBPA
Caros pastoreiros,
No intuito de modernizar a tecnologia de informação do clube anunciamos
oficialmente o desenvolvimento de um novo sistema para gerenciamento de dados do
CBPA, intitulado GARC, sigla para Gerenciamento Automatizado de Registro de Cães.
A necessidade de otimização do atual sistema se dá, basicamente, em virtude de
algumas falhas ocorridas no passado, as quais criaram a necessidade de uma série de
reparos, realizados por diferentes empresas e profissionais, produzindo, como
consequência, um código fonte que apresenta vários “remendos”. Tal situação torna
qualquer correção ou atualização do sistema trabalhosa e sem muitas garantias de que
não haverão novos problemas em razão de incompatibilidades.
O projeto está divido em módulos, conta com a cooperação de um grupo voluntário de
sócios do Clube (o qual iniciou os trabalhos em meados de 2017), sendo que a fase
inicial está prestes a ser entregue pela empresa contratada para o desenvolvimento.
O módulo 1 do GARC permitirá que quase a totalidade dos trâmites processuais entre
a secretaria e os sócios seja otimizado, fornecendo uma resposta mais ágil por parte do
clube aos sócios. As funcionalidades são amplas e vão desde o controle de registros
sobre cães/sócios/núcleos, bem como o auxílio na organização de exposições, até a
extração de dados estatísticos para divulgação e orientação à criação, promovendo
assim a padronização, centralização e salvaguarda de informações do CBPA.
O GARC foi idealizado para que cada sócio (usuário) tenha login/senha exclusivo,
possibilitando trâmites processuais seguros com o clube via sistema. Todos os
processos terão suas informações salvas, cada processo podendo ser auditado e
contando com a supervisão da secretaria.
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Nenhuma informação de registro efetuada pelos usuários passará efetivamente a fazer
parte da base de dados e nem será disponibilizada para consultas sem a devida
confirmação final por parte da secretaria, a qual terá total controle dos processos.
O módulo 1, que passa a ser chamado de GARC 1.0, já está em fase de finalização e
testes e em breve estará disponível para acesso dos sócios, junto de um manual básico
para uso do sistema. Vale destacar que as mudanças processuais dentro do clube
serão implantadas paulatinamente.
Por ser um sistema modular, o GARC deverá ter desenvolvimento continuado, ou seja,
contará com novas funcionalidades a cada versão, as quais poderão ser sugeridas pelos
próprios usuários (sócios).
Para concentrar e organizar informações, solicitamos que todas as sugestões e críticas
sejam encaminhadas para o seguinte e-mail: garc@cbpadocs.com.br
Todos os comentários serão bem-vindos!
Entretanto, tendo em vista que este será apenas o primeiro módulo de vários que se
pretende implementar, e que todo o gerenciamento do processo de desenvolvimento
do sistema está sendo gerido por sócios de forma voluntária, ou seja, sem custo algum
ao CBPA, pedimos bom senso quanto ao tempo de resposta às sugestões, críticas e
comentários.
Algumas implementações já pautadas para o próximo módulo (GARC 2.0) são:
- um novo site (layout) integrado ao banco de dados;
- a ficha técnica dos cães ser apresentada aos moldes do site do link abaixo:
http://databasepedigree.com/SZ/2279409/hugh-vom-eichenplatz
- gerenciamento financeiro do clube via sistema (geração de boletos, pagamentos online, ...)
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Acreditamos ser possível, a partir do uso do GARC, alcançar um novo patamar de
gestão e fomento ao pastoreirismo, facilitando a vida dos sócios e criadores,
oferecendo uma ferramenta capaz de potencializar a criação de cães pastores alemães
em nosso país.
Aguardem, pois em breve o GARC 1.0 estará on-line e será o novo sistema de
gerenciamento do CBPA.
José Graça Aranha
Presidente do CBPA
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