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A  Objetivo

Este documento tem por finalidade atribuir  e definir, os requisitos necessários  que devem ser considerados na
homologação de empresas  fornecedoras de Software e Serviços com  produtos de “software” e serviços
específicos para  aplicações  em  EDI  para o ambiente automotivo brasileiro..

Neste documento são denominadas  Software House .

A Comissão de Normas e Padrões – EDI – Anfavea – Sindipeças , neste documento denominada Comissão,
é o forum competente para administrar, controlar e gerenciar todo o processo referente ao assunto tratado no
presente documento.

B. Definições

•  Software

Criação intelectual compreendendo os programas, procedimentos, regras e qualquer documentação correlata
à operação de um sistema de processamento de dados.

•  Produto de Software

Conjunto  completo de programas de computador, procedimentos e documentação correlata, assim como
dados designados para entrega a um usuário.

•  Item de Software

Qualquer parte identificável de um produto de “software”em etapa intermediária ou etapa final do
desenvolvimento.

•  Desenvolvimento

Todas as atividades a serem realizadas para a geração e criação de um produto de “software”.

•  Fase

Segmento definido do trabalho.

Nota : Uma fase não implica no uso de qualquer modelo de ciclo de vida específico, nem implica em um
período de tempo durante o desenvolvimento de um produto de “software”

•  Verificação ( de “software”)

Processo de avaliação dos produtos de uma determinada fase a fim de assegurar a correção e consistência
no que diz respeito aos produtos e normas fornecidos como entrada para a referida fase.

•  Validação( de “software”)

Processo de avaliação de “software” a fim de assegurar que este atende aos requisitos especificados.

•  Serviços

Serviço são  todos os procedimentos, normas, padrões e processos necessários a comercialização,
implantação e assistência  técnica  ao produto de “software”  instalado no cliente.

•  Software House – Software de tratamento

No processo de desenvolvimento do software, a Software House deve ter um conjunto completo e sem
ambiguidades dos requisitos funcionais.

Os requisitos devem conter todos os aspectos necessários para satisfazer as necessidades estabelecidas
pela Comissão,  funcionalidades como desempenho, segurança contra riscos, privacidade e confiabilidade.
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Tais requisitos devem ser estabelecidos de maneira precisa de modo a permitir a validação e aceitação do
produto por parte dos usuários.

C. ALTERAÇÕES NO TEXTO

Sempre que ocorrer alterações no texto de um procedimento, as mesmas serão indicadas por
um asterisco (*) à esquerda do ítem modificado (parágrafo, linha, desenhos... etc.).

D. DISTRIBUIÇÃO

•  Todas as empresas associadas a Anfavea e Sindipeças.
•  Via carta circular e disponibilização para consultas

•  www.anfavea.com.br
•  www.sindipecas.org.br

E. EMISSÃO / APLICAÇÃO

•  Emissão : Dezembro  de 1999

•  Aplicação : IMEDIATA

F. REVISÃO

•  No máximo em até 12 meses ou  por demanda de alterações organizacionais / procedimentos /
fiscais ou legais.

http://www.anfavea.com.br/
http://www.sindipecas.org.br/
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G. Procedimentos

1. Considerações básicas

1.1. Ter instalações e endereço fixo no Brasil .

1.2. Se  estrangeira  ter representante legalmente instalado no país.

1.3. Equipe técnica com conhecimentos dos processos e dos padrões praticados no Brasil em especial  os
padrões  RND e  EDIFACT.

1.4. Fornecer  o produto de “software”  que contemple todas as transações e funcionalidades definidas nos “sub
sets” do padrão Anfavea – Sindipeças, procedimentos e documentação correlata, assim como,  dados designados
para entrega ao usuário.

1.5. Estar, o software e serviços em conformidade com a NBR ISSO 9000-3 . Normas de gestão de qualidade  e
garantia  da qualidade.

1.6. Instalar o produto de “software” nos fornecedores ou parceiros das MONTADORAS dentro das datas
estabelecidas.

1.7. Treinar de forma adequada os usuários na operação do software .

1.8.. Estabelecer e manter um sistema de controle de qualidade documentado. O sistema de qualidade deve ser
um processo integrado por todo o ciclo de vida do produto de “software” , assegurando assim que a qualidade
seja perseguida ao longo do desenvolvimento do processo, em vez de ser verificada ao final.

1.9. A prevenção de  problemas dever ser enfatizada mais do que a correção após  corrência destes.

1.10. Assegurar a implementação efetiva do sistema de qualidade documentado, com todos os elementos,
requisitos e prescriçòes claramente documentados de maneira sistemática e ordenada.

1.11. A cada ano a Comissão, deverá conceder a cada Software House participante do processo de EDI um
Certficado de Homologação  constando a data do fato.

2. Disponibilidade dos Serviços e  Help Desk

2.1.O serviço de “ Help Desk”  dever estar disponível durante o horário comercial da Empresa usuária, fora deste
horário deve estar disponivel serviços atendimento por :  Page, Celular, Telefone,  Bip e suporte via e.mail .

2.2. Os profissionais do atendimento,  devem  ter pleno conhecimento do aplicativo de tratamento, afim de
solucionar as dúvidas ou problemas, preferencialmente no momento em que tenham ocorrido ou menor tempo
possivel.

2.3.Quando o assunto necessite de um suporte ou um tempo maior, a Software House deverá comunicar o tempo
previsto para a solução, por mêio de :  e.mail ou fax ou telefone à empresa usuária e a  MONTADORA envolvida.

2.4. A Software House deverá dispor  de um  sistema de manutenção e segurança e de backups, que propicie
recuperação do software de tratamento de modo rápido e seguro.

2.5. Para solucionar eventuais problemas ocorrido durante a instalação de uma nova versão, o processo de
instalação da nova versão deverá ter condições de executar os backups  da versão anterior antes de atualizar a
nova versão.

2.6. Quando o funcionário responsável pelo EDI no cliente usuário, não tiver conhecimento na operação software
de tratamento, por desconhecimento ou falta de treinamento ou reestruturação  interna, a Software House, fica
livre contratualmente para expor as condições necessárias para que o referido profissional receba o treinamento
que se faça necessário.

2.7, Ocorrências / problemas,  definidos como oriundos da linha de comunicação, a Software House, deverá
orientar o  cliente a contatar a VAN responsável  buscando uma  solução para o problema.
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3. Geração, criação e manutenção de leiautes, sub sets e novas funcionalidades.

3.1. Todas as alterações no “software” , em face a resolução de problemas, modificações de interface, expansão
funcional, aprimoramento de desempenho, ou outras funcionalidades executadas, devem ser   efetuadas, tanto
quanto possível, de acordo com os procedimentos usados para o desenvolvimento do produto de “software”.

3.2. Todas as alterações devem ser documentadas, de acordo com os procedimentos para controle de
documentos e gestão de configuração.

3.3. Resolução de problemas envolve a detecção, a análise e a correção de não conformidades de “software” que
possam causar problemas operacionais.

•  Soluções temporarias podem ser usadas para minimizar o tempo fora de operação, efetuando-se
posteriormente, as modificações definitivas.

3.4. Modificações de interface, podem ser requeridas, quando acréscimos ou alterações são feitos no sistema de
“hardware”  ou nos componentes controlados pelo “software”.

3.5 Expansão funcional ou aprimoramento do desempenho pode ser requerido pelo usuário , pela montadora ou
pela própria Software House.

3.6. As atualizações, manutenções(inclusões, exclusões..) e implementações de novas funcionalidades  devem
seguir o cronograma trimestral .

3.7. O representante da Software House, junto a Comissão, deve ter total autonomia para representar  sua
empresa, de modo a poder assumir e decidir  na definição das datas do  cronograma acordado  na reunião  de
trabalho da referida Comissão.

4. Procedimentos de liberação

4.1 . A Software House é responsável para cumprir dentro de cada trimestre a atualização, distribuição do produto
junto aos seus usuários.

Em caso de atraso na liberação dos upgrades, a Software House, deverá informar  formalmente as
montadoras, clientes usuários e a Comissão ..., do atraso e qual a data em que ocorrerá a
liberação do  upgrade.

4.2. A Software House é responsável pela divulgação do processo utilizado na distribuição e instalação das novas
versões junto aos seus usuários e montadoras envolvidas e a Comissão ....

4.3. O processo de divulgação deve incluir no mínimo as seguintes informações

4.3.1.Regras básicas para determinar onde as correções “patchs” quando pertinentes, devem ser incorporadas ou
quando é necessária a liberação de uma cópia completa atualizada do produto de “software”.

4.3.2. Descrições dos tipos ou classes de liberações, dependendo de sua frequência  e/ou do impacto sobre as
operações e a capacidade do usuário de implementa-las a qualquer momento.

4.3.3. Procedimentos ou métodos pelos quais o usuário dever ser alertado sobre alterações atuais ou planejadas
para o futuro.

4.3.4.Procedimentos ou rotinas para confirmar que as alterações ou  upgrades implementados não introduzem
outros problemas.

4.3.5. Requisitos para os registros, indicando quais alterações foram implementadas e em que locais.
4.3.6. Registros básicos  como :

•  nº da versão
•  data da versão
•  data da máxima para a instalação
•  data do inicio de uso da nova versão
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A funcionalidade desse processo deve estar aprovado pela Comissão, pois  a compete a esta  certificar que as
alterações e/ou funcionalidades  estão em conformidade com o acordado na reunião de trabalho da referida
Comissão.

5. Software de Tratamento

5.1. O software de tratamento das Informações deverá traduzir e processar os dados e as informações segundo
os  padrões RND e EDIFACT (SubSet Anfavea - Sindipeças) e de acordo com os leiautes ou funcionalidades
definidas  na reunião da Comissão....

5.2  Estar em conformidade para operar com  todas as  VAN's, homologadas pela Comissão.

5.3 . A Comissão deverá disponibilizar uma relação contendo todas as transações praticadas pelas
MONTADORAS contendo no mínimo

•  nº da versão
•  data da versão
•  data do inicio de uso da versão

5.4. Deve suportar o processamento de arquivos compactados / criptografados conforme softwares de
compactação, criptografia homologados pela Comissão.

5.5. Disponibilizar  relatórios que contenham e contemplem todos os dados e informações do arquivo envolvido
na transação.

5.6. Conter Banco de Dados de senhas  e respectiva atualizações conforme a transação 500..

5.7. O tratamento dado as senhas devem estar em conformidade com as necessidades de cada montadora. E
qualquer alteração nesta funcionalidade deve ser comunicada à Comissão, independentemente do solicitante.

5.8. É da responsabilidade da Software House apresentar à Comissão, todas as solicitações de alteração que
tenham vindo diretamente da montadora ou usuário.

5.9. A Software House é a única responsável pelo processo de tratamento e sincronismo das senhas, não
devendo dar acesso ao Banco de Dados de controle de Senhas, não divulgar e não passa-las à terceiros.

5.10. Divulgação de Senha, somente com autorização por escrito, assinada por profissional autorizado da
respectiva montadora.
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6.  Sistema  de qualidade – Software House

É responsabilidade da Software House buscar a qualidade  total  em seu produto de “software’ .

O software de tratamento deve estar em conformidade com a Norma NBR ISSO 9000-3   NBR 19001 .

Software House não  certificada,  de buscar certificação junto a entidades especializadas para tal , no máximo
dentro de 12  meses.

7. Considerações de ordem geral

7.1 . Desenvolver e comercializar o software de tratamento dos dados e Informações.

7.2. Negociar com seus clientes apenas contratos que incluam a manutenção do software.

7.3 Quando houver um novo fornecedor como Cliente e o mesmo não desejar adquirir o contrato de manutenção,
deverá comunicar à MONTADORA envolvida,  para que a mesma informe o fornecedor da real necessidade de
aquisição do contrato.

7.4. A Software House assume diante da Comissão que,  ocorrendo  a Liquidação da mesma,  por decisão judicial
ou extra judicial, seja entregue uma cópia dos programas fontes e respectiva documentação descritiva do
aplicativo de Tratamento à Comissão  e a Montadora  que tenha clientes  da referida  Software House.

7.5. A Software House se compromete diante da ANFAVEA, SINDIPEÇAS e MONTADORAS, a manter total sigilo
sobre todo os assunto, normas e processos  tratados  nas reuniões da Comissão.

•  Ou por contato pessoal direto com  qualquer  participante da Comissão  ou por um contato pessoal
de solicitação, para desenvolvimento/tratamento que comprometa a integridade dos processos
utilizados na Comunicação Eletrônica de Dados, vindo da Comissão ou de qualquer MONTADORA.

•  Não devendo divulgar, doar, vender ou fazer dos dados ou informações parte integrante de seu
negócio junto a qualquer outro concorrente das MONTADORAS ou pessoas ou empresas que se
mostrem interessadas.

•  A Software House que agir  de má fé divulgando dados e informações não autorizadas pela
Comissão, será excluida do grupo de empresas homologadas,  ficando a Comissão autorizada a
efetuar divulgação do fato a quem julgar conveniente.

7.6 Fica desde já certo e acordado que os itens mencionados neste instrumento fazem parte integrante de um só
todo, complementando-se entre si.

7.7. Todas as Softwares Houses, empresas fornecedoras de software, serviços de consultoria e suporte em EDI,
que tenham interesse em homologar-se junto à ANFAVEA e SINDIPEÇAS devem cumprir os requisitos contidos
no presente documento.

7.8. Periodicamente , conforme a necessidade, poderão ocorrer novas averiguações, podendo gerar uma
desqualificação , caso os processos   assumidos pela Software House não se confirmem na prática junto aos
clientes /fornecedores e respectivas montadoras .

7.9. . Elegendo as partes,  às reuniões mensais da Comissão,  para dirimir quaisquer dúvidas ou problema que
venha ocorrer no futuro referente as condições deste documento.

Flavio
Obs: Foi definido pelo grupo de EDI da Anfavea, que a partir de Abril de 2003, toda Software House que solicitar homologação pela Anfavea, deverá ter no mínimo 05 clientes da cadeia automotiva, não importando quantos outros clientes de diferentes segmentos a mesma tenha. 




