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1 Convenções de texto 
No texto são indicados elementos de menu, nomes de arquivo etc. da seguinte forma: 

 Elementos de menu, teclas de atalho, diálogos, nomes de arquivo, entradas, etc. são 
representados em negrito. 

 As entradas definidas pelo usuário são exibidas em <negrito e entre parênteses 
angulares>. 

 Textos de exemplo de uma linha são separados pelo caractere , por exemplo, um caminho 
de diretório longo que, por motivo de espaço, abrange várias linhas. 

 Extratos de arquivos são exibidos no seguinte formato: 

Este parágrafo contém um extrato de arquivo. 

 Os avisos têm um fundo em cores: 

Aviso 

Este parágrafo contém um aviso. 
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2 Antes de começar 
Este Guia de Início Rápido apresenta as funções básicas do ARIS Architect. Usando exemplos 
simples, você aprende sobre fluxos de trabalho importantes para criar modelos, além de avaliar 
o conteúdo de modelos. 

Depois de especificar as configurações necessária, você irá criar primeiro um modelo do tipo EPC 
e depois vai avaliar esse modelo com um relatório. 

O seu trabalho com o ARIS Architect pode ser dividido nas seguintes fases: 

 

O Guia de Início Rápido guia você passo a passo através do fluxo de trabalho. 

Se você tiver alguma pergunta sobre como trabalhar com o ARIS Architect, você pode usar a 
ajuda online: 

 Se você precisar ajuda com uma caixa de diálogo aberta, clique no botão Ajuda dessa caixa 
de diálogo.  

 Se você quiser informações adicionais, clique em ARIS > Ajuda na barra de menu. 

 Se você necessitar de ajuda para o método, poderá pressionar as teclas Ctrl + F1 em muitos 
pontos do programa que a Ajuda do método será aberta. Se, por exemplo, você tiver aberto 
um modelo do tipo EPC e pressionar Ctrl + F1, será explicado o tipo EPC. Se você tiver 
selecionado um objeto enquanto pressionava as teclas Ctrl + F1, em vez disso será aberta 
a Ajuda do método para esse objeto. 

As capturas de tela neste manual podem ser diferentes da interface do seu programa porque, 
dependendo da sua licença, podem ser oferecidas funções diferentes no ARIS Architect. 
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3 Pré-requisitos 
Nesta descrição, parte-se do pressuposto que você fez login como usuário com uma licença do 
ARIS Architect e que tem o privilégio de função Administrador de banco de dados. 

Para fazer uso otimizado deste Guia de Início Rápido, você deve ter a possibilidade de acessar as 
configurações padrão de filtro e de usuário a partir do ARIS Architect. Além disso, parte-se do 
pressuposto que o seu administrador de sistema forneceu a você um link para baixar o cliente e 
que você recebeu os privilégios necessários quando passou a ser um usuário. Em caso de dúvida, 
entre em contato com o seu administrador de sistema. 
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4 Preparar 
Neste capítulo você vai encontrar informações sobre o início do programa e as preparações que 
deve fazer antes de modelar. 

 

4.1 Inicie o ARIS Architect 
Nesta descrição, parte-se do pressuposto de que os pré-requisitos para trabalhar com o ARIS 
Architect (página 3) foram atendidos. 

Procedimento 

1. Digite o link para o cliente de download na barra de endereços do seu navegador. Esse link 
deve ter sido fornecido a você pelo seu administrador de sistema. 

2. Selecione ARIS Architect/Designer e clique em Iniciar. É exibido um arquivo JAR que 
pode ser diretamente aberto ou salvo, dependendo do navegador que você está usando. Se 
você tiver salvo arquivo JAR, poderá iniciar o ARIS Architect diretamente clicando duas vezes 
nesse arquivo no futuro. 

3. Quando o assistente Conexão for aberto, clique em Finalizar. É aberta a caixa de diálogo 
Executar ARIS. 

4. Faça login com a ID de usuário fornecida para você. 

O ARIS Architect é aberto. 

Se o link não funcionar, por favor entre em contato com o seu administrador de sistema. 
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4.2 Criar banco de dados 
Em seguida, você criará um banco de dados no qual deverá salvar os dados gerados enquanto 
estiver trabalhando com o Guia de Início Rápido. 

Procedimento 

1. Feche a guia Nova aba clicando em  Fechar. A guia Explorer é ativada. 

2. Clique com o botão direito no seu servidor  e selecione Novo > Banco de dados. 

 

3. É aberta a caixa de diálogo Criar banco de dados. Digite Processos de negócios como 
nome do banco de dados e deixe em branco a caixa de seleção Com versionamento. 

4. Clique em OK. 

5. Clique na seta  situada à esquerda do banco de dados. É aberto o assistente Logon. 

6. Clique em Finalizar. 

Você criou o banco de dados Processos de negócios e se conectou a ele. 
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5 Criar modelo e especificar configurações 
Nas páginas seguintes, você aprenderá como criar seu primeiro modelo e fazer configurações 
para modelagem. 

 

5.1 Criar um modelo 
Para criar um EPC Aquisição de clientes, faça o seguinte. 

Procedimento 

1. Clique na seta próxima ao banco de dados Processos de negócios na barra de Navegação. 
A pasta Grupo principal é exibida, na qual você pode armazenar o novo modelo. 

2. Clique com o botão direito em Grupo principal e clique em Novo >  Modelo. 

O assistente de modelo é aberto. 

 

Os modelos são atribuídos aos modos de exibição Organização, Dados, Processos, 
Funções e Performance. A lista mostra todos os tipos de modelo que são atribuídos aos 
modos de exibição descritivos selecionados e são permitidos pelo filtro de método 
selecionado. Consulte o manual ARIS Method para obter uma descrição detalhada da 
arquitetura do ARIS e a explicação dos modos de exibição e níveis descritivos. 
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3. Digite ep no campo Tipos de modelo para reduzir o número de tipos de modelos exibidos. 

 

4. Clique em EPC no campo Tipos de modelo. 

5. Digite o nome Aquisição de clientes na caixa Nome. 

6. Click Finish. O modelo Aquisição de clientes é gerado e aberto em uma nova guia. 

Agora você tem a área de modelagem, várias barras de ferramentas e vários botões para criar o 
seu modelo. 
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5.2 Ocultar grade 
Normalmente, você não necessita da grade se utilizar a Modelagem guiada e a Modelagem 
inteligente. Portanto, desligue a grade. 

Procedimento 

Clique em  Grade. 

A grade é ocultada. 

 

5.3 Definir distância padrão 
Com a Modelagem inteligente, os objetos são automaticamente colocados na distância padrão 
especificada. Além disso, a Modelagem guiada exibe a distância padrão com um cursor específico 

( ) quando você move objetos. 

Procedimento 

1. Clique em ARIS > Opções. 

2. Na guia Seleção, clique em Modelar > Layout. 

3. Em Espaçamento mínimo do objeto, digite 20 para Horizontalmente e mantenha 10 para 
Verticalmente. 

4. Clique em OK. A caixa de diálogo Opções é fechada. 

Quando você cria um modelo com a Modelagem Inteligente, os objetos são colocados na distância 
definida. 
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5.4 Modelo 
Nas seções seguintes você coloca objetos no seu modelo e edita atributos de objeto. 

 

Depois de concluído, seu modelo terá essa aparência: 
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5.4.1 Criar o modelo de fluxo de controle básico 
Nesta seção, você cria o modelo de fluxo de controle básico, que inclui as etapas de trabalho 
necessárias, na sequência correta. 

Procedimento 

1. Clique no símbolo  Evento na barra Símbolos e mova o ponteiro do mouse para o 
modelo. 

 

2. Mova o ponteiro do mouse para a posição onde você deseja colocar o evento e clique 
novamente. O objeto é posicionado e seu nome é marcado para substituição. 

 

3. Digite um nome para o evento sobrescrevendo a seleção com Lançamento programado e 
pressione Enter. 

 

4. Clique em  Inserir embaixo sob o evento Lançamento programado . 

 

5. Clique em  Função. A função é colocada na distância padrão em relação ao evento e o 
nome é selecionado para ser substituído. 
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6. Já que uma função indica que uma atividade tem de ser executada, digite Encontrar 
endereços de clientes em potencial e pressione Enter. 

 

7. Crie os seguintes objetos, um a seguir o outro, da mesma forma: 

a.  Função: Encontrar a pessoa de contato 

b.  Função: Programar apresentação de produto 

c.  Evento: Apresentação de produto programada 

  

O modelo de fluxo de controle básico, que inclui as etapas de trabalho necessárias, na sequência 
correta, está concluído. 
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5.4.2 Atribuir etapas de trabalho a unidades organizacionais 
Nesta seção, você atribui as etapas de trabalho (funções) às unidades organizacionais que deseja 
executar. 

Procedimento 

1. Clique na função Encontrar a pessoa de contato e depois em  Inserir à direita. 

2. Clique em Unidade organizacional. 

 

Existem várias conexões disponíveis para conectar a etapa de trabalho (função) e a unidade 
organizacional. 

3. Digite o nome Distribuição e clique em realiza. 
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A unidade organizacional é inserida. 

 

Não só a etapa de trabalho Encontrar a pessoa de contato, mas também a etapa de 
trabalho Encontrar endereços de clientes em potencial são executadas pela unidade 
organizacional Distribuição. Portanto, crie uma conexão entre Distribuição e Encontrar 
endereços de clientes em potencial. 

4. Clique na unidade organizacional Distribuição e em seguida em  Inserir à esquerda e 
mantenha pressionado o botão do mouse. A barra de ferramentas Modelagem inteligente 
é aberta. 

5. Mova o ponteiro do mouse para a borda da função Encontrar endereços de clientes em 
potencial. Enquanto move o ponteiro do mouse, a linha Modelagem guiada ajuda você a 
posicionar a conexão de modo centralizado, ao lado do objeto. 

 

6. Solte o botão de mouse quando aparecer o ponto de âncora de conexão. A seleção de 
conexão será exibida. A conexão realiza é ativada. 

7. Clique a área de modelagem para manter a conexão. 
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8. Atribuir a função Programar apresentação de produto à unidade organizacional Gestão 
de produto. A conexão realiza já está selecionada, portanto cliente na área da modelagem 
para terminar. Seu modelo agora terá a seguinte aparência. 

 

Você atribuiu etapas de trabalho a unidades organizacionais. 

 

5.4.3 Inserir um objeto ausente 
Ao inserir o objeto Gestão de produto, você notou que a transmissão entre unidades 
organizacionais não estava modelada. Realize a operação agora. 

Procedimento 

1. Clique no símbolo Função na barra Símbolos. 

2. Mova o ponteiro do mouse sobre a conexão entre as funções Encontrar a pessoa de 
contato e Programar apresentação de produto. A conexão é exibida na cor verde. 

 

3. Clique na conexão. Em uma etapa, o objeto é colocado, a conexão entre as funções 
Encontrar a pessoa de contato e Programar apresentação de produto é removida e as 
conexões do novo objeto a Encontrar a pessoa de contato e Programar apresentação 
de produto são criadas. 

4. Insira Transferência para gestão de produto e pressione Enter. 

O objeto ausente é inserido. 
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5.4.4 Gerar ocorrências de objetos 
Claro que a unidade organizacional Distribuição também é responsável pela etapa 
Transferência para gestão de produto. Para estruturar corretamente o seu modelo, crie uma 
ocorrência do objeto Distribuição junto das funções Transferência para gestão de produto. 
As ocorrências de objeto são cópias de símbolos de objetos que representam o mesmo objeto em 
um ou mais modelos. Cada ocorrência do objeto Distribuição que você criou representa o objeto 
que você já criou neste modelo. Se você alterar um atributo, por exemplo, o nome de uma 
ocorrência, os nomes de todas as ocorrências deste objeto também são alterados. 

Procedimento 

1. Clique com o botão direito do mouse no objeto Distribuição e mantenha-o pressionado. 

2. Mova o ponteiro do mouse junto do objeto Transferência para gestão de produto. As 
linhas indicam a distância e orientação do objeto movido em relação aos outros objetos. Na 
área de modelagem é exibida uma prévia do objeto. 

 

3. Solte o botão do mouse e selecione Criar a cópia de ocorrência aqui. 

 

4. A cópia de ocorrência Distribuição é posicionada, selecionada e os ícones  Inserir são 
exibidos. 

5. Clique em  Inserir à esquerda. A barra de ferramentas Modelagem inteligente é 
aberta. 

6. Clique em Criar conexão. 
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7. Mova o ponteiro do mouse para a borda da função Transferência para gestão de produto 
e solte o botão do mouse quando aparecer o ponto de conexão de âncora. A seleção de 
conexão será exibida. 

8. Clique em realiza. 

A cópia de ocorrência é criada e conectada à etapa de trabalho. 

 

5.4.5 Atribuir sistemas de suporte 
Nesta seção, são atribuídos os sistemas que suportam as etapas de trabalho. 

Procedimento 

1. Clique na função Encontrar endereços de clientes em potencial e depois em  Inserir 
à esquerda. 

2. Como o objeto sistema de aplicação não consta da barra de ferramentas Modelagem 
inteligente, digite apl na caixa Encontrar símbolos. São exibidos os símbolos de objeto 
Aplicação. 

 

3. Clique em Sistema de aplicação. O sistema da aplicação é posicionado. 

4. Digite o nome Gestão de relacionamento com o cliente. O sistema de suporte é 
posicionado. 

5. Clique na função Programar a apresentação de produto e depois em  Inserir à 
esquerda. 

6. Como o objeto Planejador de tempo não consta da barra de ferramentas Modelagem 
inteligente, digite pla na caixa Encontrar símbolos. É exibido o símbolo do objeto 
Planejador de tempo. 

 

7. Clique em Planejador de tempo. Existem várias conexões disponíveis. 
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8. Digite o nome Roadmap de produto e clique em fornece entrada para. 

 

Os sistemas de suporte estão atribuídos. O modelo atual tem esta aparência: 

 

Na barra de ferramentas Modelagem inteligente para funções, tanto o símbolo do objeto do 
sistema de aplicação e o símbolo de objeto do planejador de tempo agora estão disponíveis para 
acesso direto. 

 

Você pode configurar a barra de ferramentas de Modelagem inteligente. 
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5.4.6 Configurar a barra de ferramentas de modelagem 
inteligente 

Nesta seção, você pode personalizar a barra de ferramentas Modelagem inteligente de acordo 
com as suas necessidades. 

Procedimento 

1. Clique ne função Encontrar a pessoa de contato e depois no botão  Inserir. Você pode 

clicar em qualquer botão  Inserir porque você não está alterando o modelo, apenas o 
número de símbolos fornecido pela barra de ferramentas Modelagem inteligente. 

2. Clique em  Configurar > Remover símbolos da barra de ferramentas. 

 

3. Clique nos ícones que você deseja remover. Eles aparecem esmaecidos. 

 

Se você quiser excluir um símbolo de objeto já selecionado para remoção, clique novamente 
nesse símbolo de objeto. 

4. Clique em Concluído. 

Os símbolos de objeto selecionados são removidos da barra de ferramentas de Modelagem 
inteligente. 
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5.4.7 Renomear objetos 
Você pode alterar os nomes dos objetos diretamente no modelo. Se você alterar um nome, todas 
as ocorrências do objeto (página 15) no banco de dados são igualmente renomeadas. 

A seguir, você vai alterar o nome da unidade organizacional Distribuição. 

Procedimento 

1. Selecione um dos símbolos Distribuição e clique novamente no nome do símbolo. O nome 
está marcado e pode ser substituído. 

2. Digite Vendas e clique na área de modelagem. 

O nome da unidade organizacional é agora Vendas e ambas as ocorrências do objeto são 
exibidas com o novo nome. 
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5.4.8 Posicionar atributos 
Você pode exibir os atributos de objetos e conexões no seu modelo. Agora, você vai exibir os tipos 
de conexão. 

Procedimento 

1. Selecione a conexão entre as Vendas e Encontrar endereços de clientes em potencial. 

2. Clique em  Propriedades na barra de guias Iniciar. A caixa de diálogo Propriedades 
será aberta. 

3. Na guia Seleção, clique em Formato > Posicionamento de atributo (conexões). 

 

4. Clique em Adicionar. A caixa de diálogo Adicionar atributos é aberta. 
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5. Ative a caixa de seleção Exibir somente atributos mantidos e clique duas vezes em Tipo. 
A caixa de diálogo é fechada. Na caixa de diálogo Propriedades, é exibido Tipo e é indicada 
a posição padrão. 

 

6. Click OK. A caixa de diálogo será fechada e será exibido o atributo no modelo. 

7. Para aumentar a distância até a conexão, arraste o atributo para a direita e clique. 

 

8. Coloque os atributos para as conexões entre as funções e as unidades organizacionais e 
objetos de apoio do mesmo modo. Para que seja possível posicionar o atributo de conexão 
fornece entrada para entre Roadmap de produto e Programar apresentação de 
produto próximo à conexão, clique no objeto Gestão de relacionamento com o cliente, 
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pressione a tecla Ctrl e, em seguida, clique em Roadmap de produto. Solte a tecla Ctrl e 
arraste os objetos selecionados para a esquerda. 

Você completou o modelo. Seu modelo agora terá a seguinte aparência: 

 

 

5.5 Salvar modelo 

Para salvar o seu trabalho, clique em  Salvar.  

O modelo foi salvo. 
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6 Imprimir modelo 
Você pode imprimir o seu modelo. 

Procedimento 

1. Clique em ARIS > Imprimir > Visualização da impressão. É aberta a caixa de diálogo 
Visualização de impressão. 

2. Ative Retrato e Ajustar à página. 

 

3. Click  Print. 

4. Selecione a impressora e clique em OK. 

5. Click Close. 

Você imprimiu o seu modelo. 
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7 Feche o modelo 
Você criou o modelo. Agora pode fechá-lo. 

Procedimento 

1. Clique em  Fechar na guia de modelo. 

 

Se você não tiver salvo o modelo, aparecerá uma caixa de diálogo. 

2. Clique em Sim para salvar e fechar o modelo. 

A guia de modelo será fechada. 
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8 Informações legais 
 

8.1 Escopo da documentação 
As informações fornecidas descrevem as configurações e os recursos como estavam no momento 
da publicação. Como a documentação e o software estão sujeitos a ciclos de produção diferentes, 
a descrição das configurações e dos recursos pode ser diferente das configurações e recursos 
reais. Informações sobre discrepâncias são fornecidas nas Notas de versão que acompanham o 
produto. Leia as Notas de versão e considere as informações ao instalar, configurar e usar o 
produto. 

Se você deseja instalar funcionalidades técnicas e/ou de sistema de negócios sem os serviços de 
consultoria do Software AG, você precisa ter um amplo conhecimento do sistema a ser instalado, 
sua finalidade, os sistemas de destino e suas várias dependências. Devido ao número de 
plataformas e configurações de hardware e software interdependentes, só podemos descrever 
instalações específicas. Não é possível documentar todas as configurações e dependências. 

Ao combinar várias tecnologias, observe as instruções dos fabricantes, especialmente os 
anúncios referentes a lançamentos em suas páginas da Internet. Não podemos garantir o 
funcionamento e a instalação adequados de sistemas de terceiros aprovados e não os 
suportamos. Siga sempre as instruções fornecidas nos manuais de instalação dos fabricantes 
relevantes. Se encontrar dificuldades, entre em contato com o fabricante relevante. 

Se você precisar de ajuda para instalar sistemas de terceiros, entre em contato com a 
organização de vendas do Software AG local. Observe que esse tipo de personalização específica 
do fabricante ou específica do cliente não é coberto pelo contrato de manutenção de software 
padrão do Software AG e pode ser executado somente mediante solicitação e acordo especiais. 

Se uma descrição se referir a um produto do ARIS específico, o produto será nomeado. Se esse 
não for o caso, os nomes dos produtos do ARIS serão usados da seguinte maneira: 

Nome Inclui 

produtos do ARIS Refere-se a todos os produtos aos quais se aplicam os 
regulamentos de licença do software padrão do Software AG. 

Clientes ARIS Refere-se a todos os programas que acessam bancos de dados 
compartilhados por meio do ARIS Server. 

Clientes de download do ARIS Refere-se a clientes ARIS que podem ser acessados usando um 
navegador.  
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8.2 Proteção de dados 
Os produtos da Software AG fornecem funcionalidade em relação ao processamento de dados 
pessoais de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE (GDPR). 

Onde aplicável, as etapas apropriadas estão documentadas na respectiva documentação de 
administração. 

8.3 Disclaimer 
Os produtos ARIS foram previstos e desenvolvidos para utilização por pessoas. Processos 
automáticos, tais como a geração de conteúdo e a importação de objetos/artefatos por interfaces 
podem causar uma imensa quantidade de dados, cujo pré-processamento, por sua vez, pode 
exceder a capacidade de processamento e os limites físicos. Limites de processamento são 
excedidos, por exemplo, se os modelos e diagramas são maiores que a área máxima de 
modelagem, ou se uma quantidade extremamente alta de processamentos é iniciada 
simultaneamente. Limites físicos podem ser excedidos se o espaço de armazenamento disponível 
para a execução das operações ou o armazenamento de dados é insuficiente. 

A operação adequada dos produtos ARIS presume que uma conexão de rede confiável e rápida 
esteja presente. Uma rede com tempo de resposta insuficiente reduz a performance do sistema 
e pode causar interrupções. 

O Diretório de documentos ARIS foi testado com 40.000 artefatos. Este contém documentos, 
versões de documento ou pastas. Recomendamos a monitoração da quantidade e tamanho geral 
dos artefatos armazenados e o arquivamento de alguns artefatos, se necessário. 

Se os produtos ARIS forem utilizados em um ambiente virtual, os recursos adequados devem 
estar disponíveis para evitar o risco de excesso de reservas. 

O sistema foi testado em cenários que envolvem 100.000 grupos (diretórios), 100.000 usuários 
e 1.000.000 artefatos de modelagem. Ele suporta uma área de modelagem de 25 metros 
quadrados. 

Se projetos ou repositórios excederem esses limites, uma funcionalidade potente está disponível 
para ser dividida em partes menores e editáveis. 

Na administração de processos, no ARIS Administration, no Diretório de documentos ARIS e no 
ARIS Process Board e na geração de processos executáveis, podem ocorrer limitações. O Process 
Governance está testado e liberado para 1000 instâncias paralelas de processos. Esse número 
pode ser diferente, dependendo da complexidade do processo, por exemplo, se alguns relatórios 
estiverem integrados. 

O Diretório de documentos ARIS foi testado com 40.000 artefatos. Este contém documentos, 
versões de documento ou pastas. Recomendamos a monitoração da quantidade e tamanho geral 
dos artefatos armazenados e o arquivamento de alguns artefatos, se necessário. 

 


	Sumário
	1 Convenções de texto
	2 Antes de começar
	3 Pré-requisitos
	4 Preparar
	4.1 Inicie o ARIS Architect
	4.2 Criar banco de dados

	5 Criar modelo e especificar configurações
	5.1 Criar um modelo
	5.2 Ocultar grade
	5.3 Definir distância padrão
	5.4 Modelo
	5.4.1 Criar o modelo de fluxo de controle básico
	5.4.2 Atribuir etapas de trabalho a unidades organizacionais
	5.4.3 Inserir um objeto ausente
	5.4.4 Gerar ocorrências de objetos
	5.4.5 Atribuir sistemas de suporte
	5.4.6 Configurar a barra de ferramentas de modelagem inteligente
	5.4.7 Renomear objetos
	5.4.8 Posicionar atributos

	5.5 Salvar modelo

	6 Imprimir modelo
	7 Feche o modelo
	8 Informações legais
	8.1 Escopo da documentação
	8.2 Proteção de dados
	8.3 Disclaimer


