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Dados Técnicos 
Sistema Web com Arquitetura Multiplataforma da TESLA Energia 
 
Área Administrativa: http://www.tesla-energia.com/gestor/ 
Linguagem: Java 8 
Frameworks: Maven, JAX-RS (Jersey), Jackson, JSF (JavaServer Faces), Primefaces, 
Hibernate, Hibernate Envers, Spring Security OAuth2, JavaMail 
Design Pattern: MVC 
Banco de Dados: MySQL 
Web Server: Apache Tomcat 8 
 
Área do Web Site: http://www.tesla-energia.com/ 
Linguagem: HTML5 
Frameworks: AngularJS 
Design Pattern: MVVM 
Web Server: NGINX 
 
Descrição do Software: Sistema sob medida que utiliza os mais modernos conceitos 
em desenvolvimento multiplataforma. Sendo que em sua arquitetura a parte Server 
Side onde existe a área administrativa, é completamente desacoplada do Client Side 
que é onde opera o web site da empresa. Um Web Service RESTful é o responsável 
pela comunicação entre as duas frentes, o que permite que posteriormente seja 
acrescentada uma interface Mobile que irá operar consumindo exatamente os 
mesmos recursos já existentes e possibilitando de forma simples e desacoplada a 
utilização de outros dispositivos (Além do web agora o mobile) no sistema. A 
autenticação dos clientes é feita através de OAuth2, o que garante a segurança 
independente do dispositivo utilizado para navegação. A parte do Web Site foi 
desenvolvida utilizando o framework do Google, o AngularJS, que em conjunto ao 
Web Server NGINX garantem um alto desempenho para a aplicação. A comunicação 
via RESTful, dispensa qualquer recurso de linguagem Server Side no seu 
desenvolvimento, sendo uma aplicação completamente Client Side com CSS3 e layout 
Bootstrap, que pode operar tanto no mesmo servidor, como em um servidor 
independente. A parte dá área administrativa contém todos os processos para 
gerenciamento de conteúdos (CMS) das páginas do web site, bem como 
gerenciamento dos clientes, fornecedores e todas as partes que envolvem as regras 
de negócios da empresa especifica do sistema. Desenvolvida em JavaServer Faces e 
utilizando o container web Apache Tomcat 8, a área administrativa é responsável pelo 
Web Service RESTful desenvolvido utilizando o framework JAX-RS (Jersey), que 
fornece e consome dados a partir de dispositivos integrados, referentes a páginas, 
clientes e muito mais.  
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Acessar Painel Administrativo 
Efetuar Login 

Para acessar o painel administrativo do sistema, acesse o seguinte link: 
http://www.tesla-energia.com/gestor/ onde existem os seguintes campos: 

 Login: Informe o nome de usuário que irá acessar o sistema. 
 Senha: Informe a senha do respectivo usuário que irá acessar o sistema. 

Ao concluir o preenchimento do Login, clique em “Entrar” para acessar o painel 
administrativo do sistema. 

 

Figura 1 
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Recuperar Senha 
Para recuperar a senha de usuário do sistema, clique em “Esqueceu sua Senha?”. 

 

Figura 2 

Preencha o seguinte campo: 
 E-mail: Informe o E-mail do usuário cadastrado no sistema. 

Ao concluir o preenchimento da recuperação de senha, clique em “Solicitar” para 
concluir a solicitação de recuperação de senha. 
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Figura 3 

A seguinte mensagem de sucesso será exibida em tela e em seguida você irá receber 
um e-mail com as instruções de como proceder para recuperação da senha do usuário 
cadastrado no sistema. 

 

Figura 4 
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No E-mail automático recebido do sistema, clique em “REDEFINIR MINHA SENHA” 
para acessar a área para cadastro da nova senha.  

 

Figura 5 

Na área de redefinição de senha, preencha os seguintes campos: 
 Senha: Informe uma nova senha para o usuário cadastrado no sistema. 
 Confirmar Senha: Repita a mesma senha digitada no campo anterior. 

Ao concluir o preenchimento da redefinição de senha, clique em “Confirmar Nova 
Senha” para concluir a redefinição de senha. 

 

Figura 6 
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A seguinte mensagem de sucesso será exibida em tela, indicando que o usuário já 
está apto a acessar o sistema com a nova senha definida. 

 

Figura 7 

Contato com Administradores 
Para entrar em contato com usuários administradores do sistema, clique em 
“Dúvidas? Entre em Contato”. 

 

Figura 8 



 

Sistema Web – Tesla Energia                                              Powered By: ITERATOR – SISTEMAS WEB 
 

10 Manual de Utilização 

Preencha os seguintes campos: 
 Nome: Informe o seu nome para contato. 
 E-mail: Informe o seu E-mail para contato. 
 Telefone: Informe o seu telefone para contato. 
 Assunto: Informe o motivo do contato. 
 Mensagem: Relate na mensagem todas informações referentes ao contato. 

Ao concluir o preenchimento do formulário para contato, clique em “Enviar Contato” 
para enviar a mensagem aos administradores do sistema. 

 

Figura 9 
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A seguinte mensagem de sucesso será exibida em tela e em breve seu contato será 
retornado por um dos administradores. 

 

Figura 10 
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Gerenciar Painel Administrativo 
Painel Geral 

Nesta seção é apresentada uma visão da Dashboard da área administrativa do 
sistema, que disponibiliza gráficos e estatísticas gerais referentes aos dados 
cadastrados no sistema. Os dados apresentados na Dashboard são referentes a 
Notícias, Clientes, Fornecedores (Representantes) e Talentos. 

 

Figura 11 

Buscar 
Para buscar por alertas e questões existentes no sistema, clique no ícone em formato 
de Lupa, existente no menu superior direito da área administrativa. 

 

Figura 12 
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Preencha os seguintes campos: 
 Buscar: Informe o tema da informação pela qual está buscando. 

O campo é do tipo auto completar, portanto vai exibindo resultados de acordo com os 
caracteres digitados, ao encontrar o alerta ou questão que procura, clique nesta para 
que seja exibida uma caixa com os detalhes da mensagem. 

 

Figura 13 

Alertas 
Para visualizar os alertas existentes no sistema para o seu usuário administrativo, 
clique no ícone em formato de Sino, existente no menu superior direito da área 
administrativa. 
Sempre que houver um novo alerta no sistema para o seu usuário administrativo, que 
ainda não foi visualizado, o ícone em formato de Sino será exibido na cor branca. 
Clique em “XX Novos Alertas” para ver todos os alertas disponíveis para o seu usuário 
administrativo. 

 

Figura 14 
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Selecione os alertas que deseja visualizar e clique em “Ver Detalhes”. 

 

Figura 15 

Uma caixa com os detalhes do(s) alerta(s) selecionados será exibida. 

 

Figura 16 

Questões 
Para visualizar as questões existentes no sistema para o seu usuário administrativo, 
clique no ícone em formato de Envelope, existente no menu superior direito da área 
administrativa. 
Sempre que houver uma nova questão no sistema para o seu usuário administrativo, 
que não foi visualizada, o ícone em formato de Envelope será exibido na cor branca. 
Clique em “XX Novas Questões” para ver todas as questões disponíveis para o seu 
usuário administrativo. 

 

Figura 17 
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Selecione as questões que deseja visualizar e clique em “Ver Detalhes”. 

 

Figura 18 

Uma caixa com os detalhes das questões selecionadas será exibida. 

 

Figura 19 

Sair 
Para sair do sistema, expanda o menu do usuário clicando sobre a área do seu perfil. 

 

Figura 20 
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Clique na opção do menu “Sair do Sistema” e em seguida confirme que deseja sair. 

 

Figura 21 

Gerenciar Conteúdos 
Alterar Páginas 

Navegue pelo Menu Principal até a opção “Conteúdos”, em seguida selecione a opção 
“Páginas” e então clique na respectiva página que deseja alterar o conteúdo. 

 

Figura 22 
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Cada uma das opções do menu Páginas, representa exatamente sua respectiva página 
exibida no web site ao cliente. Todas as opções do menu Páginas possuem os mesmos 
campos, que devem ser preenchidos de acordo com as informações que serão 
exibidas na página. 
Dentro das opções do menu Página existem os seguintes campos: 

 Título: Representa o título geral que será exibido na página. 
 Descrição: São as informações exibidas aos clientes do web site. Estas 

informações são delimitadas por marcadores, que indicam exatamente quais 
conteúdos devem ser exibidos em quais partes do layout do web site. 
Qualquer informação alterada neste campo impactará e será disponibilizada 
imediatamente nas páginas do web site ao cliente. Portanto é importante que 
não sejam alteradas as informações dos delimitadores, pois eles são utilizados 
no código do web site para determinar em quais partes do layout em HTML 
cada parte do conteúdo será exibida. Altere apenas os conteúdos existentes 
entre os delimitadores. 

 Meta Título: Título da página definido para os motores de buscas. 
 Meta Descrição: Descrição da página definido para os motores de buscas. 

Ao concluir as configurações da página, clique em “Salvar” para que a mesma seja 
atualizada. 

 

Figura 23 
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Criar Notícias 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Conteúdos”, em seguida selecione a opção 
“Notícias” e então clique em “Criar Nova”. 

 

Figura 24 

Dentro do cadastro de novas notícias existem os seguintes campos: 
 Situação da Postagem: Campo que determina se a notícia será exibida ou não 

no web site. 
 Data da Publicação: Data que será exibida no web site como data de 

publicação da notícia  
 Título: Representa o título da notícia que será exibido no web site. 
 Descrição Prévia: Descrição resumida da notícia para exibição em áreas de 

listagens de noticias no web site. Este campo permite a utilização de diversos 
recursos para formatação de textos e imagens. Também disponibiliza aos 



 

Sistema Web – Tesla Energia                                              Powered By: ITERATOR – SISTEMAS WEB 
 

19 Manual de Utilização 

usuários avançados a possibilidade de edição diretamente em HTML através 
da opção “Código-Fonte”. 

 Descrição: Descrição da notícia com todos os seus detalhes para exibição na 
página específica da notícia. Este campo permite a utilização de diversos 
recursos para formatação de textos e imagens. Também disponibiliza aos 
usuários avançados a possibilidade de edição diretamente em HTML através 
da opção “Código-Fonte”. 

 Meta Título: Título da página definido para os motores de buscas. 
 Meta Descrição: Descrição da página definido para os motores de buscas. 
 Caminho da Notícia: Caminho da URL da notícia, por se tratar de uma URL não 

deverá conter espaços em brancos e visando uma melhor qualidade para 
indexação nos motores de buscas, deverá sempre conter palavras chaves 
relacionadas a noticia. Por exemplo: Caso a notícia tenha o título “Como 
Economizar Mais Energia” uma boa sugestão para o caminho da notícia é 
cadastrar da seguinte forma: como-economizar-mais-energia 

 Título da Imagem: Título da imagem que será cadastrada como imagem 
principal da notícia e que é de grande importância para os motores de buscas. 

 Imagem Principal: Selecionar a imagem através do botão “Selecionar Imagem” 
ou fazer um drag and drop da imagem para o botão. Após o carregamento da 
imagem é importante que seja acionado o botão "Enviar”, antes de prosseguir 
com o cadastro. 

Ao concluir as configurações da notícia, clique em “Salvar” para que a mesma seja 
criada. 

 

Figura 25 
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Alterar Notícias 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Conteúdos”, em seguida selecione a opção 
“Notícias” e então clique em “Gerenciar”.  

 

Figura 26 

Na área “Gerenciar Notícias” existe a possibilidade de filtrar, ordenar, editar e 
exportar a listagem para diversos tipos de formatos. 
Para editar uma notícia, após encontrar a que deseja que seja alterada, clique em 
“Editar” em sua respectiva linha. 

 

Figura 27 

Os campos disponíveis para edição das notícias são os mesmos campos descritos 
acima na seção “Criar Notícias”. 
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Excluir Notícias 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Conteúdos”, em seguida selecione a opção 
“Notícias” e então clique em “Gerenciar”.  

 

Figura 28 

Para excluir uma notícia, após encontrar na listagem a que deseja que seja excluída, 
clique em “Excluir” em sua respectiva linha e confirme a decisão em seguida. 

 

Figura 29 
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Inserir Banner 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Conteúdos” e então clique em “Banners”. 

 

Figura 30 

Clique em “Inserir Novo Banner” para abrir a caixa para inserção do novo banner e 
todos os seus detalhes.  

 

Figura 31 
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Dentro do cadastro de banners, existem os seguintes campos: 
 Imagem: Selecionar a imagem através do botão “Imagem” ou fazer um drag 

and drop da imagem para o botão. Após o carregamento da imagem é 
importante que seja acionado o botão "Enviar”, antes de prosseguir com o 
cadastro. 

 Descrição: Descrição do Banner que representa a arte exibida. 
 Link: Caminho para onde o banner deverá direcionar o usuário após o clique. 
 Posição: Posição em que o banner deverá ser apresentado no Slideshow 

automático existente na página principal do web site. 
 Situação: Ative ou desative a exibição do banner no Slideshow.  

Ao concluir as configurações do banner, clique em “Salvar” para que o mesmo seja 
criado. 

 

Figura 32 

Alterar Banner 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Conteúdos” e então clique em “Banners”. 

 

Figura 33 
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Clique no botão amarelo arredondado localizado abaixo das descrições do Banner que 
deseja alterar, para abrir a caixa para alteração do banner e todos os seus detalhes.  

 

Figura 34 

Os campos disponíveis para alteração dos banners são os mesmos campos descritos 
acima na seção “Inserir Banner”. 

Excluir Banner 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Conteúdos” e então clique em “Banners”. 

 

Figura 35 
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Clique no botão amarelo arredondado localizado abaixo das descrições do Banner que 
deseja excluir, para abrir a caixa para exclusão do banner e todos os seus detalhes.  

 

Figura 36 

Clique no botão “Remover” e confirme a exclusão do banner. 

 

Figura 37 



 

Sistema Web – Tesla Energia                                              Powered By: ITERATOR – SISTEMAS WEB 
 

26 Manual de Utilização 

Inserir Imagem 
Para inserir novas imagens ao repositório de imagens do sistema, navegue pelo Menu 
Principal até a opção “Conteúdos” e então clique em “Imagens”. 

 

Figura 38 

Dentro do repositório de imagens, existem os seguintes campos: 
 Selecionar Imagem: Selecionar a imagem através do botão “Selecionar 

Imagem” ou fazer um drag and drop da imagem para o botão. Após o 
carregamento da imagem é importante que seja acionado o botão "Enviar”.  

 

Figura 39 
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Excluir Imagem 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Conteúdos” e então clique em “Imagens”. 

 

Figura 40 

Clique no botão amarelo arredondado localizado abaixo das descrições da imagem 
que deseja excluir, para abrir a caixa para exclusão da imagem.  

 

Figura 41 
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Clique no botão “Remover” e confirme a exclusão da imagem. 

 

Figura 42 

Inserir Arquivo 
Para inserir novos arquivos ao repositório de arquivos do sistema, navegue pelo Menu 
Principal até a opção “Conteúdos” e então clique em “Arquivos”. 

 

Figura 43 



 

Sistema Web – Tesla Energia                                              Powered By: ITERATOR – SISTEMAS WEB 
 

29 Manual de Utilização 

Dentro do repositório de arquivos, existem os seguintes campos: 
 Selecionar Arquivo: Selecionar o arquivo através do botão “Selecionar 

Arquivo” ou fazer um drag and drop do arquivo para o botão. Após o 
carregamento do arquivo é importante que seja acionado o botão "Enviar”.  

 

Figura 44 

Excluir Arquivo 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Conteúdos” e então clique em “Arquivos”. 

 

Figura 45 



 

Sistema Web – Tesla Energia                                              Powered By: ITERATOR – SISTEMAS WEB 
 

30 Manual de Utilização 

Clique no botão amarelo arredondado localizado abaixo das descrições do arquivo 
que deseja excluir, para abrir a caixa para exclusão do arquivo.  

 

Figura 46 

Clique no botão “Remover” e confirme a exclusão do arquivo. 

 

Figura 47 
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Gerenciar Clientes 
Perfil de Consumo 

Criar 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Clientes”, em seguida selecione a opção 
“Perfil de Consumo” e então clique em “Criar Novo”. 

 

Figura 48 

Dentro do cadastro de novos perfis de consumo existem os campos que podem 
também ser cadastrados diretamente pelos clientes na área pública do web site. 



 

Sistema Web – Tesla Energia                                              Powered By: ITERATOR – SISTEMAS WEB 
 

32 Manual de Utilização 

Ao concluir as configurações do perfil de consumo, clique em “Salvar” para que o 
mesmo seja criado. 

 

Figura 49 

Alterar 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Clientes”, em seguida selecione a opção 
“Perfil de Consumo” e então clique em “Gerenciar”.  

 

Figura 50 
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Na área “Gerenciar Clientes” existe a possibilidade de filtrar, ordenar, editar e 
exportar a listagem para diversos tipos de formatos. 
Para editar um cliente, após encontrar o que deseja que seja alterado, clique em 
“Editar” em sua respectiva linha. 

 

Figura 51 

Os campos disponíveis para edição dos perfis de consumo são os mesmos campos 
descritos acima na seção “Criar”. 

Excluir 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Clientes”, em seguida selecione a opção 
“Perfil de Consumo” e então clique em “Gerenciar”.  

 

Figura 52 
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Para excluir um cliente, após encontrar na listagem o que deseja que seja excluído, 
clique em “Excluir” em sua respectiva linha e confirme a decisão em seguida. 

 

Figura 53 

Concessionárias 

Criar 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Clientes”, em seguida selecione a opção 
“Concessionárias” e então clique em “Criar Nova”. 

 

Figura 54 
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Dentro do cadastro de novas concessionárias existem os seguintes campos: 
Nome: Definir o nome da concessionária. 
Ao concluir as configurações da concessionária, clique em “Salvar” para que a mesma 
seja criada. 

 

Figura 55 

Alterar 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Clientes”, em seguida selecione a opção 
“Concessionárias” e então clique em “Gerenciar”. 

 

Figura 56 
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Na área “Gerenciar Concessionárias” existe a possibilidade de filtrar, ordenar, editar e 
exportar a listagem para diversos tipos de formatos. 
Para editar uma concessionária, após encontrar a que deseja que seja alterada, clique 
em “Editar” em sua respectiva linha. 

 

Figura 57 

Os campos disponíveis para edição das concessionárias são os mesmos campos 
descritos acima na seção “Criar”. 

Excluir 
Navegue pelo Menu Principal até a opção “Clientes”, em seguida selecione a opção 
“Concessionárias” e então clique em “Gerenciar”.  

 

Figura 58 
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Para excluir uma concessionária, após encontrar na listagem a que deseja que seja 
excluída, clique em “Excluir” em sua respectiva linha e confirme a decisão em seguida. 

 

Figura 59 

Gerenciar Fornecedores 
Criar 

Lançamento na versão 0.0.2 deste Documento.  

Alterar 
Lançamento na versão 0.0.2 deste Documento.  

Excluir 
Lançamento na versão 0.0.2 deste Documento.  

Gerenciar Banco de Talentos 
Talentos 

Criar 
Lançamento na versão 0.0.2 deste Documento.  

Alterar 
Lançamento na versão 0.0.2 deste Documento.  

Excluir 
Lançamento na versão 0.0.2 deste Documento.  
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Áreas de Atuação 

Criar 
Lançamento na versão 0.0.2 deste Documento.  

Alterar 
Lançamento na versão 0.0.2 deste Documento.  

Excluir 
Lançamento na versão 0.0.2 deste Documento.  

Gerenciar Usuários 
Criar 

Lançamento na versão 0.0.2 deste Documento.  

Alterar 
Lançamento na versão 0.0.2 deste Documento.  

Excluir 
Lançamento na versão 0.0.2 deste Documento.  



 

Sistema Web – Tesla Energia                                              Powered By: ITERATOR – SISTEMAS WEB 
 

39 Manual de Utilização 

Páginas do Web Site 
Início 

 

Figura 60 

A Empresa 

Sobre Nós 

 

Figura 61 
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Nossos Serviços 

 

Figura 62 

Como Atuamos 

 

Figura 63 
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Onde Estamos 

 

Figura 64 

Banco de Talentos 

 

Figura 65 
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Seja Cliente 

Consumidor Livre 

 

Figura 66 

Vantagens TESLA 

 

Figura 67 
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Simulador de Economia 

 

Figura 68 

O Mercado 

Mercado Livre 

 

Figura 69 
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Entenda o Mercado 

 

Figura 70 

Notícias 

 

Figura 71 

 

 

 

 



 

Sistema Web – Tesla Energia                                              Powered By: ITERATOR – SISTEMAS WEB 
 

45 Manual de Utilização 

Contato 

 

Figura 72 

Área Restrita 

Entrar 

 

Figura 73 
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Recuperar Senha 

 

Figura 74 

E-Mail Para Restauração de Senha 

 

Figura 75 

Redefinir Senha 

 

Figura 76 
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Painel do Cliente 

 

Figura 77 

 

 


