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Relação de Melhorias
ID

TÍTULO

DESCRIÇÃO

14015

Histórico de Regras de Validação

Ao executar as regras de validação os novos tipos não
estão aparecendo. Ex. (execução de Webservice).

13332

Formulário de Demandas - Notificação de “Regra de Notificação Geral”:
Melhorias em Notificações de Disponibilizar configuração para que seja possível
Regra de Notificação Geral
disparar a notificação apenas 1 vez, quando da 1ª entrada
da demanda no "Estado" configurado. Hoje temos a
possibilidade de retornar a demanda mais de uma vez
ao estado onde configuramos a notificação, e desta
forma notificação é enviada toda vez que a demanda
retorno ao estado em questão.
Notificação de "Regra de Notificação Geral": Incluir uma
opção para que possamos na configuração de uma
notificação, escolher mais que uma "Prioridade" (hoje
podemos escolher 1 ou todas) para notificação.
Multiseleção.

Relação de Correções
ID

TÍTULO

DESCRIÇÃO

14149

Menu não exibe dashboards Dashboard padrão não é exibido no menu "Minha Visão"
marcados como padrão
-> "Dashboard".

11606

Apropriar horas por outro usuário

13834

Botão não está sendo exibido no Verificamos que um botão não está sendo exibido no
formulário
formulário em um estado

14197

Apropriação de Horas

A funcionalidade de apontamento de horas por outro
usuário não está funcionando.

Ao realizar a consulta de horas apropriadas (Minha
visão/Apropriação de Horas), alguns usuários relataram
que as apropriações tinham sumido. Ao consultar via
"Força de trabalho / Consulta Horas Trabalhadas" foi
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possível verificar que as horas estavam apropriadas,
porém na consulta da apropriação continuava não
aparecendo.
14101

Botão não aparece no formulário

Botão em formulário não é apresentado em determinado
estado.

14070

Painel de Gestão Pessoal

No Painel de Gestão Pessoal estão aparecendo tipos de
horas extras que já haviam sido desativados
anteriormente. O mesmo ocorre apenas quando
acessado através da opção do Painel. Quando for via
Minha Visão > Horas Extras está correto.

12172

Demandas - Modelos: Erro ao Ao realizar a edição de um modelo Demanda para
Editar modelo c/interessados
adicionar mais interessados, o mesmo perdeu todos os
interessados associados anteriormente.

14134

Tarefas concluídas sem Fim
Realizado - Apropriar horas
informando 100% e mantar e
situação "Em Andamento"

13600

Inconsistência na consulta de Prezados, notamos que a consulta de horas apropriadas
horas trabalhadas
( minha visão. apropriação de horas) não está retornando
a quantidade de dias liberados para tal, traz apenas o dia
anterior a data de consulta.

12478

Apropriação de horas

12100

[Projetos] Apropriação de Horas - Usuário concedeu permissão para que o usuário
Erro com função (permissão) de aproprie horas em seu nome. Usuário é gerente do
apropriar horas para outro usuário projeto, onde o usuário possui tarefas designadas.

14210

Mensagem de carregamento ao Mensagem de carregamento ao editar um objetivo no
editar um objetivo no Mapa Mapa estratégico utilizando o navegador IE com o modo
estratégico
de compatibilidade.

14111

Documentos
anexados
em Estamos enfrentando dificuldades com documentos
serviços
com
descrição anexados em serviços, onde o usuário está

Situação de falha detectada: Tarefas concluídas sem data
de fim realizado: Ocorre ao apropriar horas, informando
data, hora e %C com 100%, porém sem alterar a situação
(mantém como Em Andamento) e clicar em Salvar. As
tarefas são concluídas, mas ficam sem data de fim
realizado

Apropriação de horas por outro usuário.
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preenchida com espaços não fica preenchendo a descrição do documento com espaços
disponível
para
download em branco "
". Desta forma, após anexar o
(atributo tipo documento)
documento, o mesmo não fica disponível para download
no serviço.

CONTATO
Acesse a Central do Cliente pelo link:
http://trace.com.br
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