GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSO
MISSÃO: Implementar um novo modelo de gestão do Estado de Mato Grosso, comprometido com a inclusão social, o
desenvolvimento econômico sustentável e a superação das desigualdades sociais e regionais.

Sistema de Informações Gerenciais: SIG-MT
Testes de Usuário / Homologação
ENTIDADE
PROJETO
FINALIDADE
HOMOLOGAÇÃO

[nome da entidade dona do projeto]
DATA
[dd/m/aaaa (Atual)]
[nome do projeto]
[ ] Testes preliminares [ ] Homologação completa [ ] Homologação parcial
[descrever o subconjunto de assuntos que esta sendo homologado]

PARCIAL

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
CRITÉRIOS
01
02
03

04
05
06
07

01
02

Funcionalidade de recursos: tem por finalidade verificar se os
recursos básicos descritos no projeto estão funcionando.
Compatibilidade: tem por finalidade garantir a compatibilidade do
datamart testado com outros datamarts disponíveis
Performance: tem por finalidade comparar o desempenho do
datamart testado tendo como referência um outro datamart com
características semelhantes
Stress: tem por finalidade testar o comportamento do datamart
quando submetido a utilização contínua
Facilidade de utilização: tem por finalidade verificar o grau de
dificuldade de uso do datamart
Validação de Informações: Confrontar as informações do DM com os
dados de relatórios do(s) sistema(s) transacional(is).
Apurar se o DM responde plenamente aos requisitos estabelecidos
pelo usuário

ATENDIDO
PLENAMENTE

ATENDIDO
PARCIALMENTE

NÃO
ATENDIDO

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

FONTE DE DADOS DO SISTEMA TRANSACIONAL UTILIZADA PARA VERIFICAÇÃO
(citar nome de relatórios, planilhas, tabelas, etc, utilizados).

CONSIDERAÇÕES/COMENTÁRIOS
01
02
03
04
05
06
07

PARECER DA HOMOLOGAÇÃO
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