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Relação de Melhorias

Novas opções para configuração na Barra de Atalhos do Trace

* Em atendimento às sugestões de melhoria 13733, 13734 e 13735

Nesta versão três novas opções foram disponibilizadas para a configuração de acesso

rápido na barra de atalhos do Trace, são elas:

 Cronograma Específico: permite a configuração de um atalho para acesso rápido

ao cronograma do projeto informado;

 Kanban Específico: permite a configuração de um atalho para acesso rápido ao

componente de Kanban Avançado do projeto informado;

 Canvas Específico: permite a configuração de um atalho para acesso rápido para

Project Canvas informado.

Para qualquer uma destas novas opções é possível configurar mais de um atalho, para

“n” projetos ou Project Canvas específicos.

Anexar arquivo e comentários adicionais na apuração de indicador

* Em atendimento à sugestão de melhoria 13887

Permite tanto a anexação de um arquivo eletrônico quanto à inclusão de um comentário

para apuração de um indicador, do mapa estratégico, para evidências.
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Estas novas opções estão disponíveis tanto para a Atualização quanto para a Alteração

de Escore.

As  telas  onde  é  possível  anexar  o  arquivo  eletrônico  e  informar  o  comentário  da

apuração são:

 Pendências (Menu Minha Visão);

 Painel de Gestão Pessoal (Menu Minha Visão);

 Mapa Estratégico (Menu Estratégia).

Analytics - Limitação da quantidade de séries para exibição de gráficos

* Em atendimento à sugestão de melhoria 14249

A fim de melhorar a visualização de gráficos com muitas informações, no painel Analytics,

foram estabelecidos limites máximos para a exibição de categorias e séries. 

Para os gráficos de linha, coluna e barra, o limite de séries é 20 e as categorias serão
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obtidas a partir do limite de séries:

 até 5 séries  = 60 categorias;

 até 10 séries x 36 categorias; 

 até 15 séries x 24 categorias;

 até 20 Séries  =  20 categorias.

Para o gráfico de pizza o limite de séries é 60 e para o componente timeline, o limite de

eventos exibidos é 1000.

Obs.:  Idealmente  devem  ser  gerados  gráficos  com  quantidades  inferiores  as  máximas

informadas, visando o desempenho do seu painel.

Melhorias em Webservices

* Em atendimento às sugestões de melhoria 14050 e 14051
Criado  o  webservice  IndicadoresService (WSDL:  http://servidor:porta/trace-

webservices/IndicadoresService?wsdl) contendo os seguintes métodos:

 listarIndicadoresPendentes;
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 atualizarEscoreIndicadorMatematico;

 listarVariaveisIndicador;

 listarDominioVariavelndicador;

 listarHistoricoIndicador;

 anexarArquivoApuracao;

 buscarAnexoApuracaoIndicador;

 excluirAnexoApuracaoIndicador. 

Atualizado  o  webservice  TarefaWebservice (WSDL:  http://servidor:porta/trace-

webservices/TarefaWebservice?wsdl), com os novos métodos:

 criarOcorrenciaTarefa;

 buscarOcorrenciasTarefa;

 alterarSituacaoTarefa;

 alterarAtributoTarefa;

 buscarDadosTarefa.

Melhoria de performance nas operações de cronograma

* Em atendimento à sugestão de melhoria 14261

Refatoramento do código (de aplicação) das principais operações, realizadas diretamente

na grade de cronograma, visando melhoria de performance na navegação web, tais como:

 inclusão e remoção de dependências;

 inclusão e exclusão de atividade e tarefa;

 arrastar e soltar atividade/tarefa;
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 alterar data e duração da tarefa;

 ordenar cronograma;

 abrir grade do cronograma com todas as colunas selecionadas.

Além  do  refatoramento  do  código  da  aplicação  também  foram  substituídas  algumas

funções  de  montagem  de  views em  banco  de  dados,  as  quais  preparam  dados  para

apresentação na grade de cronograma.

Relação de Correções

ID TÍTULO DESCRIÇÃO

11618 Desabilitar  formulário  para

atualização (modificação)

Após  desabilitar  o  formulário  no  perfil  (opções

Inclusão/Edição e Visualização) dos usuários e também

torna-lo inativo (Não Vigente) no cadastro do formulário,

ainda é possível acessar as demandas do formulário no

menu Minha Visão > Pendências.

Janeiro de 2018 – Versão 10.0.0.3| Correções e Melhorias



Versão 10.0.0.3
www.trace.com.br

11692 Ícone do calendário deslocado ao

cadastrar  ações  vinculadas  aos

riscos

Ao cadastrar  ações vinculadas  aos  itens  do plano  de

riscos,  o  sistema  apresenta  o  pop-up  do  calendário

deslocado. 

11833 Visualização de atributo na grade

do cronograma

Ao selecionar alguma opção do atributo lista na grade

do cronograma o sistema não está apresento o  valor

preenchido,  sendo  necessário  atualizar  a  tela  do

cronograma.

13256 Projeto  cancelado  consta  como

99% de conclusão

Todas suas tarefas estão concluídas ou canceladas, no

entanto, seu percentual de conclusão está em 99%, não

tendo sido forçado o seu recálculo.

14295 Tarefas  concluídas/Atividade  em

atraso para concluir

Após  concluir  todas  as  tarefas  de  uma  atividade,  a

atividade permaneceu em andamento com atraso para

concluir e percentual de conclusão de 99%.

14038 Erro no formulário Solicitação de

Viagens

Erro no formulário ao tentar uma transição de estados,

onde foram configuradas regras condicionais em que a

PCK não está preparada para tratar um retorno com mais

de um valor.

ERROR

[org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper]

 (default  task-2)  ORA-01422:  exact  fetch  returns  more

than requested number of r

ows

ORA-06512:  at  "TRACEGP.PCK_CONDICIONAL",  line

2176"

14040 Mensagem de erro no workspace

do projeto Ágil

Após  realizar  algumas  repetitivas  no  workspace  do

projeto (ex. "mãozinha" para baixo ou para cima, diversas

vezes) é apresentada a mensagem “O sistema detectou

alguma  operação  não  tratada.  O  problema  foi

controlado, mas pode apresentar alguma inconsistência

na operação.”.

14082 Problema mensagem de restrição

de 5 sprints (Projetos Ágeis)

Ao criar novo item de backlog dentro de um projeto ágil

é  apresentada  a  mensagem  "É  permitido  selecionar

apenas 5 sprints consecutivamente.
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14235 Erro  na  pesquisa  ao  atribuir

Responsável por Destino

Ao  tentar  atribuir  um mesmo  responsável  para  vários

destinos,  a  partir  da  segunda edição,  a  pesquisa  não

exibe mais o nome do responsável,  sendo necessário

atualizar a tela. 

14259 Problema Apropriação Horas Problema  na  validação  da  apropriação  de  horas  ao

tentar apropriar horas para um feriado, onde o usuário

possui registro de acesso.

Na tela de apropriação é sugerida a apropriação, porém

ao  tentar  salvar  ao  registro  é  exibida  mensagem:  O

período  informado  não  corresponde  ao  ponto  do

usuário. Entretanto, o registro está correto.

14271 Visualização  de  Custo  Total

Orçado  no  Relatório  de

Acompanhamento de Projeto

Não  está  carregando  o  valor  no  campo  "Custo  Total

Orçado" para um determinado projeto, tendo o projeto,

o valor lançado de R$18.520,00. 

14317 Erro  ao  excluir  responsável  pela

equipe

Erro  ao  excluir  usuário  responsável  no  cadastro  de

equipes.

14371 Opção  Projetos  Ágeis  não  está

abrindo

Ao utilizar o menu suspenso, na opção Projetos > Ágeis

não está sendo feito o redirecionamento para a tela dos

projetos. A tela fica em branco.

14383 Seleção de atributo em Painel de

Gestão de Demandas

Não permite a seleção (marcar) atributos do tipo árvore

e também não está recuperando as opções já marcadas

em um filtro salvo.

14395 Erro ao tentar carregar a conversa

Agil - Daily

Após selecionar a opção "Mostrar Reuniões Finalizadas"

e  selecionar  uma  reunião  já  realizada/finalizada,  o

histórico de comentários da reunião não é carregado.

14396 AGIL  -  Tela  não  permite  ler  ou

alterar partes interessadas

Aba Equipe do componente Dados do Projeto não estão

sendo carregadas as partes interessadas já vinculadas

ao projeto.
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14414 Alteração  de  data  não  é

recalculada corretamente

Após informar  a  data de início (mini  tela  de tarefa de

projeto),  o  sistema  deve  recalcular  a  data  de  fim,

conforme duração, e somente então, permitir informar a

data de fim. Atualmente o sistema permite informar data

de inicio, data de fim, e após clicar em salvar o recálculo

é feito levando em consideração apenas uma das datas.

O problema não ocorre realizando a alteração das datas

pela grade do cronograma.

14427 Salvar  Responsável  de

Atendimento  no  Modelo  de

Preenchimento de Demanda

Não é possível salvar o Responsável de Atendimento no

Modelo  de  preenchimento  de  demandas.  Após  abrir

(editar) o modelo salvo, percebemos que o campo fica

em branco.

14483 Problema o transitar demanda Erro ao transitar a demanda (botão "Concluir Estimativa")

de estado.

Erro:  org.hibernate.exception.SQLGrammarException:

error  executing  work

Log: em anexo.

14536 Webservice

buscarDominiosAtributo  está

trazendo também opções inativas

do cadastro.

Método  “buscarDominiosAtributo”  da  WSDL

“CriarDemandaServiceAvancado?wsdl”,  está  retornando

também as opções não vigentes do atributo lista.

14558 Permissão  visualizar  custos  e

papel do projeto

Problema de validação de permissão .

CONTATO:
Acesse a Central do Cliente pelo link:

 http://trace.com.br
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