
Gestor de eventos EventMaker- BackOffice 

 

Funcionalidades/Caraterísticas:  

Este sistema (EventMaker- BackOffice) no geral permite que o utilizador crie inúmeros eventos 

conseguindo geri-los facilmente, consegue ler os bilhetes comprados pelo público através de 

códigos QR e também permite que o público compre bilhetes. 

O utilizador tem que autenticar-se no sistema para poder criar, visualizar e efetuar operações 

nos eventos. 

O público tem que autenticar-se no sistema para poder comprar bilhetes para os eventos. 

Cada bilhete comprado gera um código QR que está associado ao link do código do bilhete e os 

bilhetes podem ter desconto introduzindo o código do desconto. 

Os eventos podem ou não ter bilheteira. 

O público depois de selecionar os bilhetes pretendidos e o método de pagamento recebe um 

e-mail com a informação do evento, a quantidade e o tipo de bilhetes comprados (pode ser 

por exemplo bilhete de adulto ou criança), a entidade, a referencia e o valor a pagar com 24 

horas de prazo de pagamento. Depois de efetuar o pagamento o público recebe um e-mail 

com o bilhete (código qr correspondente). 

 

Todos os eventos têm de conter obrigatoriamente: 

Uma descrição com o nome do evento, a informação relativa ao mesmo, o tipo de evento, 

uma data de início ao fim e uma hora do início ao fim; 

Um local com a morada, a localidade e o país do evento; 

Todos os eventos com bilheteira têm de conter obrigatoriamente: 

Informações dos bilhetes com a quantidade de bilhetes disponíveis para o público e o preço. 

 

Os eventos podem ser: 

Concertos: Podem ter extras como as bandas que vão atuar e a que horas vão atuar com 

informações sobre a banda; 

Conferências: Podem ter extras como os oradores presentes e os debates a serem tratados; 

Parques: Podem ter extras como informações relativas às atrações aquáticas e os objetos a 

trazer; 

Festivais: Podem ter extras como o cartaz do festival e o acampamento; 

Desportos: Podem ter extras como informações relativas às pistas ou recintos existentes no 

evento; 

Festas: Podem ter extras como a informação relativa aos DJ e às bebidas. 



 

Na aplicação web não é necessário ter conta para visualizar os eventos e esta está permite: 

Para o utilizador: 

Registar as contas, e assim que o utilizador registar uma conta pode criar e listar todos os 

eventos. Depois de criar um evento com sucesso e dos bilhetes estarem disponíveis para 

venda este tem acesso aos bilhetes comercializados e ao número de entradas registadas no 

evento em tempo real. Pode também divulgar o evento através das partilhas nas redes sociais, 

envio de newsletter e SMS marketing. 

Para o público: 

Registar as contas, e assim que o público registar uma conta pode comprar bilhetes. 

 

A aplicação em android é utilizada somente pelo utilizador e está encarregue de interpretar os 

bilhetes do público em formato código QR e registar as contas, e assim que o utilizador registar 

uma conta pode criar e listar todos os eventos. Depois de criar um evento com sucesso e dos 

bilhetes estarem disponíveis para venda este tem acesso aos bilhetes comercializados e ao 

número de entradas registadas no evento em tempo real. Pode divulgar o evento através das 

partilhas nas redes sociais, envio de newsletter e SMS marketing. 

 

A base de dados serve para guardar os eventos criados pelos utilizadores, os utilizadores 

registados, os clientes (público) registados e todas as informações dos bilhetes criados/usados. 

 

Requisitos do sistema: 

- A aplicação web necessita de conectar-se á internet e de um browser como o Google 

Chrome, Firefox ou Microsoft Edge de preferência; 

-A aplicação android corre em todos os dispositivos android que tenham a versão 4.4 ou 

superior. 

- A base de dados necessita de estar online e o utilizador nessecita de ter permissões de 

autenticação para aceder á informação. 

 

 

 

 

 

 

 



Método de desenvolvimento: 

As tecnologias usadas para este projeto são: 

Aplicação web desenvolvida no Visual Studio 2017 feito em ASP.net. , html, css e JavaScript; 

Aplicação mobile no android studio 2.3.3 utilizando o XML e Java com a versão do android 

4.4(KitKat); 

Base de dados feita em MySql. 


