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>> Interface - página de apoio às consultas na  LUA
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>>  de�nição de cores e fontes

- background - body, a:link, a:visited 

- a:hover

- a:active
- barra menu
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Para a escolha da interface, concorreu a simplicidade e clareza que se 
pretende imprimir ao serviço prestado na LUA, que deve ser trans-
parecido na página web de suporte. Posto isto, tendo em conta os 
requisitos dos proponentes, tentou criar-se um layout funcional, sem 
elementos grá�cos distrativos, que funcionassem em prol de uma 
utilização fácil e um apresentar imediato da informação.
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>> Home

>> Lista de Espera

>> Nova Consulta

>> Logout
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>> Estudo de interface - página de apoio à LUA (experiência 2) 
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- -lista de espera

- -home

- - nova consulta

- - nova consulta

>> Estudo de interface - página de apoio à LUA (experiência 3) 
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>> Interface página suporte LUA - distinção cromática das principais áreas e correspondência com a CSS

menu de navegação principalárea do logótipo do serviço LUA

rodapé 

contentor pequeno

área de conteúdos esq
área de conteúdos dir

título da página info data/hora

Dimensões da página: 
1024x768

contentor geral

#contentor {
 width: 955px;
 margin:auto;
}

#logo {

 width: 587px;
 height:145px;
 �oat: left;
 background-image: url(images/logo.png);
}

#menu {
 width: 368px;
 height:145px;
 �oat: left;
 vertical-align: middle;
 background-image: url(images/menuz.png);
 clear:right;
}

#contentor_peq {
 
 width: 955px;
 height: auto;
 �oat: left;
 clear: right;
}

#titulo {
 �oat: left;
 width: 547px;
 height: 20px;
 margin:20px;
}

#info {
 �oat: left;
 width:328px;
 height: 20px;
 clear:right;
 margin:20px;
}

#conteudos_esq {
 
         width: 547px;
 height:auto;
 �oat: left;
 Margin:20px;
}

#conteudos_dir {
 width: 328px;
 height:auto;
 �oat: left;
 clear:right;
 margin:20px;
}

#rodape {
�oat:left;
 width: 955px;
 height: 43px;
 background-image: 
url(images/rodape2.png);
}

>> Organização da interface

Para conciliar quer questões de design como de arquitectura de informação, estabeleceu-se que para o tipo de serviço em 
questão, optar-se-ia por uma organização clássica de 2 colunas e 4 linhas, claramente delimitadas e hierarquizadas segundo o tipo 
de informação que vão albergar. Procurou-se uma organização estática e parcelada, visto que o principal intuito do site é o aceder 
a uma listagem de pedidos de consulta e o inserir de dados num formulário.

>> Legenda
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