
Num contrato de desenvolvimento de software, é recomendável que exista um
prazo de garantia sobre o serviço prestado pelo fornecedor, de tal modo que
todo defeito identificado nesse período seja corrigido sem ônus para o cliente. 
 
Esse prazo de garantia costuma variar. Há contratos com a previsão de
garantia por 90, 120 ou 180 dias. Outros que estipulam esse prazo coincidindo
com a vigência do contrato. E há também os que estabelecem uma garantia
que se estende além da vigência do contrato. 
 
Num mundo ideal, o esperado seria receber os serviços isentos de defeitos.
Porém esse cenário de zero defeitos ainda não é a realidade. Logo, sempre
que o cliente perceber um defeito no software, deve avaliar se este defeito
ocorreu sobre algo que está sob a garantia do fornecedor ou não, para então
demandar sua correção sabendo se haverá ou não algum custo associado. 
 
Vamos ver agora como o Mesur ajuda a saber quais itens estão em garantia ou
não em um sistema!

A primeira ação para que o MESUR possa ajudar nessa questão é informar
qual o período de garantia do contrato (em dias). Isto é necessário para que
a cada entrega do fornecedor se possa calcular o período de garantia de cada
item (funcionalidade) do sistema afetado pela entrega. 
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Para cada entrega do contrato em que se faz a medição, deve-se informar a
data de referência, que representa a data de início na qual se iniciará o prazo
de garantia de todos os itens entregues. O marco que define o início da
garantia pode variar entre contratos, pode ser a data do aceite, homologação,
implantação ou qualquer outro evento definido no contrato. Para o MESUR o
que é relevante é dizer quando se inicia a contagem do prazo de garantia.  

Então, em cada medição que se informa a data de início da garantia, e tendo o
prazo de garantia previsto no contrato, o MESUR mostra para toda
funcionalidade do sistema impactada por alguma entrega, a data prevista de
expiração da garantia (ou Fim de Garantia, na figura).  
 
Logo, a qualquer momento que surja a necessidade de corrigir um defeito em
uma funcionalidade, o cliente já tem de antemão a informação se a garantia
para a mesma expirou ou não.
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Detalhando um pouco mais. Para cada item medido na entrega, deve-se
determinar qual o impacto que a funcionalidade sofreu. Por exemplo, ela pode
ter sido criada, ou seja, é algo novo no sistema. Ou a funcionalidade já existia
antes da entrega e foi alterada, ou mesmo excluída do sistema. 
 
A correção de defeito em uma funcionalidade é outro tipo de impacto. Pode-se
definir um tipo de impacto para a manutenção corretiva em garantia (sem
custo) e outro para a manutenção corretiva fora do período de garantia (que
pode ter custo). 
 
O MESUR permite a criação de diversos fatores de impacto, conforme
necessidade do contrato e sua correspondendo configuração quanto ao peso
que este impacto terá na medição. 
 
E o que é mais bacana, se alguém cometer um equívoco ao medir uma
manutenção corretiva assinalando um impacto de manutenção corretiva fora
da garantia (ou seja, com custo) e a funcionalidade ainda estiver com a
garantia vigente, o MESUR irá alertar imediatamente! 
 
Em reusmo, o MESUR evita o pagamento indevido para correções de defeitos
de itens ainda em garantia no contrato, e que ocorre muitas vezes pela falta de
uma ferramenta de apoio adequada a quem fiscaliza o contrato.

Acesse agora mesur.fattocs.com 
Qualquer dúvida, entre em contato conosco no

comercial@fattocs.com.br
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