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Áreas do Software:

O software se divide em duas áreas, a primeira contem a principal parte
referente a TRL e a segunda contém informações sobre o invento e o nível
TRL.



Área 1

Os primeiros elementos dessa área são a data e o botão de ajuda. A
data é somente uma questão de facilidade para o preenchimento de um
campo do software. O botão de ajuda serve para acessar um link do
presente manual, como forma de auxiliar no preenchimento do
software.



Área 1

Essa parte do software serve para guiar o usuário da ordem correta de
preenchimento dos campos.



Área 1

Nessa área do aplicativo se deve marcar as etapas pelas quais a tecnologia em
questão já passou. Após assinalar todas essas etapas, já cumpridas pela
tecnologia será apresentado o nível atual de TRL como resultado. Esse
resultado será importado para área de informações da tecnologia.



Área 2

Nessa área ficam as informações do invento e um gráfico que demonstra a
evolução do mesmo.



Área 2

Na área de informações deve-se preencher apenas o nome do invento e a
data na qual respondeu as caixas da Area 1. O nível TRL é respondido pela
própria planilha e por isso está em destaque.



Área 2

O gráfico serve para demonstrar como ocorreu até então a evolução do nível
TRL do seu invento. Assim é possível observar como cada atividade, das caixas
de seleção da área 1, desde que tenha passado por ela, ajudam na evolução
do seu invento em relação ao nível TRL. Essa é a última parte do software.



Exemplo

Como pode ser observado, na imagem da Area1 acima, o invento em questão
completou ate a 8 atividade, o que significa que o mesmo possui um nível de
TRL igual a 6.



Exemplo

E na Área2 pode ser observado o gráfico expositivo sobre a relação atividades
e nível. Além de outras informações do invento.




