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DICI - MANUAL DO USUÁRIO EXTERNO
1. OBJETIVO
O objetivo deste manual é fornecer um guia para a utilização das
funcionalidades do DICI disponíveis para os usuários externos à Anatel.
O DICI foi desenvolvido para o recebimento, validação, processamento e
controle de arquivos de dados a serem enviados por entidades externas à
Agência.
2. ACESSO AO SISTEMA
Para acessar o DICI, informe o endereço: https://sistemas.anatel.gov.br/dici/ no
browser. Informe CPF e senha do usuário responsável pela entidade externa
que deverá realizar o envio dos arquivos e clique no botão Entrar. Caso não
tenha cadastro, faça o cadastro no botão Ainda não sou cadastrado e
preencha seus dados. Em seguida, entre em contato com o responsável pela
coleta na Anatel para que possa providenciar o perfil de acesso ao DICI
informando a ele seus CPF e o CNPJ de qual empresa operará a coleta e que
será vinculado.
3. ENVIO DE ARQUIVOS
a. TELA INICIAL DICI
Ao realizar o login no sistema, você irá visualizar a seguinte tela:

Para acessar a tela de enviar arquivos, clique em Menu Principal e a seguir na
opção Enviar Arquivos ou Clique diretamente em Enviar arquivos.
b. SELECIONAR CRONOGRAMA PARA ENVIO DO ARQUIVO
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Esta tela tem como objetivo selecionar o cronograma para o envio dos
arquivos. Os cronogramas apresentados são aqueles relacionados à entidade
vinculada ao usuário que se autenticou no sistema.
Um cronograma pode ser definido como a janela de tempo, estabelecida pela
área responsável pela coleta do dado na ANATEL, para encaminhamento de
determinado conjunto de arquivos por entidades externas.
Informe os campos desejados e clique no botão Consultar para pesquisar as
informações de Cronograma (caso ele já não esteja aparecendo na tela).

1. Botão de ação para limpar os dados;
Dentro do campo Formulário (quadrado em vermelho) temos as seguintes
funções:
2.
3.
4.
5.
6.

Campo para filtrar pelo nome do Cronograma;
Campo para filtrar pelo ano do exercício que se refere a coleta;
Campo para filtrar pela situação para envio de arquivos;
Campo para filtrar pela situação do processamento de arquivos enviados;
Campo para filtrar pelo grupo esse envio se refere;
a. Grupo se refere às entidades designadas para envio dos dados
na coleta. À área responsável pela coleta na ANATEL pode
separar por serviços de telecomunicação ou qualquer outra
condição que achar pertinente e que serão responsáveis pelo
envio de dados de em um determinado leiaute.
7. Campo para filtrar pelo leiaute esse envio se refere, quando selecionado um
grupo;
8. Campo para filtrar pela entidade responsável a esse envio se refere, quando
selecionado um grupo;
9. Botão de ação para consultar os dados informados.
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Os resultados exibidos serão apenas os referentes às entidades a qual seu
usuário encontra-se vinculado.
Dentro do campo Cronogramas (quadrado em azul) temos as seguintes
funções:
10. Coluna que exibe o código do envio;
11. Coluna que exibe o nome do cronograma;
12. Coluna que exibe a entidade responsável pelo envio do cronograma;
13. Coluna que indica a qual grupo esse cronograma está relacionado;
14. Coluna que indica os leiautes referentes a esse cronograma;
15. Coluna que exibe o período de envio dos arquivos. É formado pela junção da
data início e da data fim;
16. Coluna que exibe a situação do envio;
17. Coluna que exibe a situação do processamento;
18. Coluna que exibe a curadoria responsável pelo cronograma;
19. Botão de ação para Selecionar o Cronograma.
Para enviar arquivos relacionados a determinado cronograma, na tela de
Selecionar Cronograma para Envio do Arquivos, clique sobre o botão de
ação Selecionar ( ) no cronograma de interesse, conforme o exemplo a
seguir:

Importante
O Cronograma deve estar na situação “Em andamento” e com período
em aberto para permitir o envio dos arquivos.
A tela apresentada em seguida tem como objetivo enviar os arquivos
correspondentes ao cronograma selecionado:
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(corrigir imagem ou legendas?)
1. Botão de ação para voltar para a tela Selecionar Cronograma para Envio do
Arquivo;
2. Botão de acesso para visualizar leiautes;
3. Botão de acesso para visualizar os arquivos excluídos previamente;
4. Botão de acesso para atualizar tela (a ser utilizado para visualizar a situação
atual dos arquivos);
5. Campo que exibe o código do envio;
6. Campo que exibe a entidade responsável pelo envio;
7. Campo que exibe o nome do Cronograma;
8. Primeiro campo que exibe o período associados ao envio;
9. Segundo campo que exibe o período associados ao envio;
10. Campo de seleção do leiaute;
11. Campo para selecionar o arquivo a ser enviado;
12. Botão de ação para enviar o arquivo selecionado;
13. Legenda informativa.
c. BAIXAR LEIAUTES
Um leiaute corresponde à formatação esperada para cada tipo de arquivo a ser
encaminhado.
Para se ter acesso à descrição dos leiautes dos Arquivos, na tela de Enviar
Arquivos, clique sobre o botão de ação , ao lado do cronograma desejado.
Em seguida clique em Visualizar Leiautes
. Esse botão direciona para uma
tela pop-up em que é possível visualizar o conteúdo do leiaute por meio do
botão

ou baixar o respectivo leiaute por meio do botão
.
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No caso de optar por download, o usuário receberá um arquivo zip, conforme
descrito abaixo.
O arquivo .zip poderá conter os seguintes arquivos:
•

Arquivos *.txt de descrição para cada leiaute CSV. Seus nomes
corresponderão ao dos leiautes respectivos. 3 partes:

o Orientações sobre o objetivo e o formato do arquivo. Exemplo:
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
Leiaute: leiautecsv
Descrição: leiautecsv
Formato do arquivo: CSV delimitado por ";"

o Orientações sobre quais dados devem existir no arquivo e como eles devem
estar ordenados. Exemplo:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Posição Descrição
Tipo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1
alfa
testealfa
2
testedata
testedata
3
decimal
testedecimal
4
int
testeint
5
percent
testepercent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Orientações sobre quais valores são válidos para os dados solicitados.
Exemplo:
o
Descrição dos Tipos
testealfa
Formato: Alfanumérico
Expressão de validação: ^[A-Za-z]+$
testedata
Formato: Data
Expressão de validação: dd/mm/aaaa
testedecimal
Formato: Decimal
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testeint

Valor mínimo: 0,0000
Valor máximo: 10,0000

Formato: Inteiro
Valor mínimo: 1
Valor máximo: 10
testepercent
Formato: Percentual

•

Arquivos *.XSD correspondente aos leiautes XML. Arquivos que
apresentam qual é a estrutura do conteúdo dos arquivos XML e que serão
utilizados pelo sistema na validação dos arquivos XML recebidos. Devem ser
utilizados localmente, utilizando ferramenta apropriada, para verificar a validade
dos arquivos XML antes de serem enviados ao DICI.
Importante
Cada cronograma possui o seu conjunto de arquivos. É necessário baixar
leiautes para cada cronograma selecionado e verificar os arquivos exigidos.

d. ENVIO DE ARQUIVO
Após ter acesso formato dos arquivos a serem enviados estabelecidos nos
leiautes, esses devem ser elaborados seguindo os padrões definidos. Arquivos
CSV deverão ser compostos por linhas de valores separados por ponto e
vírgula (;) e seus valores deverão corresponder aos tipos definidos nos
leiautes.
Quando determinado arquivo estiver pronto para envio, selecione-o clicando no
botão Escolher Arquivo, e clicando em seguida no botão Adicionar para
efetivar o envio.
Após o envio do arquivo, o sistema exibirá suas informações, conforme
exemplo a seguir:

1. Coluna que exibe o nome do arquivo enviado;
2. Coluna que exibe o nome do leiaute referente ao arquivo;
3. Coluna que exibe a situação do envio;
4. Coluna que exibe a data e a hora do envio do arquivo;
5. Coluna que exibe o fim do último processamento;
6. Coluna que exibe o ano referente ao envio;
7. Coluna que exibe a referência do envio;
8. Coluna que exibe a data de referência do envio;
9. Botão de ação que exibe as mensagens de erros quando acontecem no envio;
10. Botão de ação para excluir o envio feito;
11. Botão de ação para baixar o arquivo enviado;
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e. VISUALIZAR ERROS NO ARQUIVO
Para ver os erros encontrados na verificação ou validação de determinado
arquivo, na tela de Enviar Arquivos, clique sobre o botão de ação para
visualizar erros, indicado acima (9). O sistema exibirá a tela conforme exemplo
a seguir:

Será exibido na tela um número de inconsistências limitado a 200 registros.
Para baixar um arquivo com todos os erros encontrados, clique sobre o botão
de acesso Baixar arquivo de erros.
4. EXEMPLO DE ARQUIVO PREENCHIDO
Para um arquivo com o seguinte leiaute estabelecido para CSV:

E os seguintes tipos:
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É considerado válido o arquivo de exemplo a seguir:
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Importante
Observar que para a posição 2, o atributo solicitado é o código.
Logo valores válidos neste campo são “D.01.01.01”, “D.01.01.02”,
etc e não são válidos “Rede de Acesso 2G”, “Rede de Acesso
3G”, etc.

Para a posição 3, o atributo solicitado é o nome. Logo valores válidos neste
campo são “MG”, “BA”, etc e não são válidos “11”, “4”, etc.
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5. INCONSISTÊNCIAS COMUNS
•

Ponto e vírgula no texto:

•

Texto em campo numérico:

•

Código no lugar do nome:
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•

Código inválido:
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