
Função do programa: Adicionar clientes com seus determinados parametros em uma lista

Ler cada e-mail que entrar na caixa de entrada verificar  se consta na lista e se os parametros são iguais.

Encaminhar o e-mail para o destinatário

programa não irá operar com muitas entradas, entre 200 a 10000, eu acho, mas um limite maior é melhor PORÉM QUERO MENOR PREÇO POSSÍVEL DE SERVIDOR

Vincular o e-mail ao programa (somente 1)

Configurações

A Todos

B vazia

C vazia

D E

E vazia

F vazia

G vazia

H Sim

ADICIONAR NOVO

ADICIONAR

ALGUMA MANEIRA DE FILTRAR OS DADOS EM CADA COLUNA, APÓS FILTRADO APARECE SEMPRE QUANTAS ENTRADAS FOI FILTRADO NA SELEÇÃO

O QUE ESTÁ EM AZUL PODE NÃO SER NECESSÁRIO SE FOR TORNAR O CUSTO MUITO MAIS CARO

A B C D E F G H I J K L

filtrar apenas mensagem do e-

mail remetente:

(return [justmail], Return next)

Palavra proibidas 

"&" = operação 

and

"!" = operação or

[forbidword]*2*3

(return next)

Palavras buscadas

(return [word1], 

return next)*4

E ou AND

operador entre 

palavras

*5

Palavras buscadas

(return [word2], return 

next) *4

Quantidade 

permissão saída

disponíveis

[stock]*6

data expiração

[enddate]*7

encaminhare e-mail 

personalizado

(return sendto or

return next)*8

destinatarios,                 

encaminhar para:

[sendto]

return sendfinalemail

Procurar Palavra 

número dígitos no 

e-mail

[digits] return

9*

Palavras proibidas

[listforbidwords]*9

Encontrar palavra:

Contendo somente Letra [l]

Contendo somente número = [n]

Contendo letra e number = [ln]

Contendo letra ou number [lon]

return [wordtarget]*9

return sendfinalcustommail*10

1 todos carro fone E 95020-300 1 24/12/2019 Não andrejonas@gmail.com vazia carro,cavalo vazia

2 todos carro lanterna E 94.010-200 1 24/12/2019 Não josecarlos@gmail.com vazia carro,cavalo vazia

3 todos carro!terminal espelho E vazia 2 24/12/2019 Sim andrericardo@gmail.com vazia carro vazia

4 comprador1@gmail.com carro!terminal lanterna20 E 95020700 2 05/12/2019 Sim lauratelles@gmail.com vazia mato,egua vazia

5 comprador2@gmail.com carro!terminal vazia OU 94.500.800 0 24/12/2019 Sim lucascorres@gmail.com vazia tenis,bolacha vazia

6 todos carro!terminal lanterna OU 94.777-500 (BR) 1 24/12/2019 Sim lucascorres@gmail.com vazia carro vazia

7 todos carro&terminal espelho45 E 94.777-500 (BR) 1 24/12/2019 Sim josecarlos@gmail.com 5 carro ln

Preço 

Sistema 
Preço Manutenção mensal

*de preferência a manutenção mensal do servidor será pagas por mim para não ter vinculos com o programador

INTERFACE

Outras Opções podem ser sugeridas

*sempre será confererida as informações do corpo do e-mail, titulo, subtitulo (não sei se existe)

1*irá analisar os e-mails que tiver chegado na caixa se estiver marcados "todos" (padrão), ou se conferir com o da entrada

2*operador and tem prioridade sobre o ou (faz todos os and e depois os or)

*3 caso contenha a combinação das palavras, para a busca

*4*5 busca as [word1] e [word2] conforme a regra do *6 e continua caso confira  (padrão = E)

*6 conferir se ainda é possível encaminhar e-mail para este remetente

*7 confere se a data de expiração é maior ou igual a de hoje

*8 Se sim, encaminha o e-mail persinalizado para o usuário [sendto] (padrão = Sim) . Se não, encaminha o e-mail que está sendo conferido para o destinatario do [sendto]

9* Compara com operador E uma palavra que cotenha a quantidade de digitos [digits] E não contenha nenhuma palavra da lista [listforbidwords] E que contenha os caracteres desejados

*10 envia um e-mail personalizado contentendo a frase que foi pre definida nas configurações.

Padrão ao adicionar linha nova, PODEREI ALTERAR

Disponibilidade sua (ordem crescente de preferência)

Pode ser um programa que possua uma plataforma web para acessar via navegador do celular e windows

 Pode ser um programa com acesso no Windows que roda só no meu computador sem ele estar ligado

Pode ser um programa que apenas rode no windows e se ele estiver ligado (nenhuma preferência)

Pode ser um programa android (está mais abaixo na preferência pois no geral é mais caro, mas sei que depende do programador)


