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Relação de Melhorias
Preenchimento do atributo Multi Combo Mapa Estratégico e vinculação
automática das demandas ao Plano de Ação do Objetivo no Painel de
Gestão Estratégica
* Em atendimento à sugestão de melhoria 13297

A partir desta versão ocorrerá o preenchimento automático do atributo “Multi Combo
Mapa Estratégico” nas demandas criadas a partir do Painel de Gestão Estratégica,
juntamente com a vinculação da demanda ao Plano de Ação do Objetivo em questão.

Note que, ambos os recursos, apenas serão acionados quando as demandas forem
abertas a partir do Painel de Gestão Estratégica, demandas criadas a partir das telas de
Cadastro e Consulta de Demandas, ou do ícone, na Barra de Atalhos do TraceGP, não terão
esta funcionalidade.
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Visualização dos objetivos filhos no Painel de Gestão Estratégica
* Em atendimento à sugestão de melhoria 13885

Possibilidade de visualização da hierarquia (representação) gráfica de objetivo pai e filho
no Painel de Gestão Estratégica, assim como na tela de construção dos mapas estratégicos.

Novo campo “Meta Ideal” para Indicadores
* Em atendimento à sugestão de melhoria 13886

Disponibilização do campo de “Meta Ideal” no indicador, possibilitando informar
adicionalmente uma meta ideal ao lado da meta definida.

O preenchimento do novo campo é opcional, porém quando utilizado, é possível
consultá-lo no Relatório Analítico Estratégico, a partir da nova opção de coluna “Meta Ideal”.
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Exportação de Cronograma para MS-Project
* Em atendimento conjunto à sugestão de melhoria 14223

Modificada a rotina de exportação de cronograma para que fique compatível com as
versões mais recentes dos MS-Project, permitindo assim a abertura dos cronogramas
exportados.

Até a versão anterior, a exportação de cronograma era feita para arquivos com a
extensão “.MPX”, formato aberto suportado apenas até versão 2010 do MS-Project. A partir
desta versão passamos a gerar a exportação do cronograma com a extensão “.XML”,
suportada também nas versões mais recentes do MS-Project, como a 2017.
Nota: Siga as instruções do fabricante sobre como abrir um arquivo com a extensão “.XML”
no MS-Project, utilizando o assistente de importação.
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Analytics – Visualização de Gráficos com uma série/categoria
* Em atendimento à sugestão de melhoria 14363

Para melhorar a visualização de gráficos de barras ou barras horizontais que apresentam
somente uma série ou categoria, foi implementada uma melhoria na largura das colunas para
que não ocupassem todo o gráfico.

WebServices – Possibilidade de criar demandas filhas
* Em atendimento à sugestão de melhoria 14446

Agora é possível criar demandas filhas via WebServices, em chamadas externas a partir
de outros serviços ou ainda em transições de demandas em Regras de Transição. Para isto,
basta informar o novo parâmetro de identificação da Demanda Pai (idDemandaPai) na
chamada e, após sua execução, a demanda filha será criada já com o vínculo estabelecido
entre ambas.
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Otimização de Dashboards baseados em Listagem de Demandas
* Em atendimento à sugestão de melhoria 14692
Visando melhorar a performance de carregamento de dashboards modificamos a consulta de
acesso às demandas que são apresentadas em portlets contendo informações das Listagem de
Demandas.
A partir de agora, informações da listagem de demandas passam a ser carregadas de forma mais
rápida em portlets dos dashboards.

Relação de Correções
ID

TÍTULO

12545 Demanda não aparece no Painel
de Gestão Pessoal do usuário
quando ele tem apenas a
Permissão de Edição da demanda
(para usuário específico)

13016 Relatório de Acompanhamento
de Demandas não exibe os
dados por completo quando
selecionado pelos últimos 6
meses.
13177

DESCRIÇÃO
Ajuste para exibição das demandas também na tela de
Painel de Gestão Pessoal, das demandas sob a
permissão de edição “Usuário Específico”, no box
“Permissão de Edição”.
Lembramos que, o usuário também deverá possuir ao
menos a permissão de “Visualização” para o Formulário,
onde a configuração acima foi feita, em seu Perfil.
Correção do problema na visualização de dados por
período (mensal), que ao agrupar as linhas utilizando
alguma classificação, omitia o último mês do relatório
todo, caso para a primeira linha não tivesse dados para
no último mês de visualização do período.

Painel de Timesheet - UO e Correção da apresentação da estrutura de árvore do
Equipe
filtro de UO no Painel de Timesheet, onde a árvore não
era listada por completo dada a quantidade excessiva de
itens na estrutura.
Adicionalmente foi corrigida a consulta de equipes no
componente Localizador de Usuários, disponível neste
mesmo relatório, que não considerava todas as equipes
selecionadas para a consulta.
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14223

Exportação para o MS-Project: Correção da exportação das datas e dependências das
Tarefas de cronogramas com tarefas/atividades dos cronogramas para o MS-Project,
múltiplas dependências
no qual somente as dependências simples eram
exportadas corretamente, resultando em divergência nas
datas entre o cronograma exibido no Trace e o
cronograma exibido no MS-Project.
As múltiplas dependências passaram a ser exportadas
corretamente.

14272

Alteração da largura das colunas Ajuste realizado na edição da largura das colunas da
de Listagem de Demandas em Listagem de Demandas nos Dashboards, nas quais não
Dashboards
era possível salvar a definição da largura das colunas nos
Portlets.

14296 Inconsistência no Relatório de Correção na exportação para Excel das informações do
Horas ao exportá-lo para o Excel Relatório de Horas Trabalhadas (menu Força de Trabalho
> Consulta de Horas Trabalhadas). Ao proceder com a
exportação da consulta, o Trace acrescenta uma coluna a
mais com informações indevidas que implicam na
divergência da soma total de horas trabalhadas, apesar
de o sistema validar somente horas e minutos.
14323

Plano
de
Notificações

Comunicação

– Ajuste do disparo do plano de comunicação por Evento,
na troca de situação do projeto, quando a troca de
situação ocorre por inserção de 100% no percentual de
conclusão na linha do cronograma.

14344

Campo oculto no formulário

14376

Lentidão no sistema - Consulta de Correção de problema de lentidão gerado ao utilizar a
Horas Trabalhadas
inclusão de atributos como colunas de exibição no
Cabeçalho da Consulta de Horas Trabalhadas (Menu
Força de Trabalho).

Ajuste em regra condicional para exibição de campo que
não ocorria quando o estado era transitado.

[Em atendimento simultâneo aos chamados 14393,
14385, 14535, 14686]
14393

Erro ao gerar o Relatório de Correção no Relatório de Listagem de Demandas, que
Listagem de Demandas com Multi não estava apresentando o conteúdo quando
Combos
agrupamento por atributos Multi Combo em Dashboards,
no caso de excessivos registros (demandas).
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14431

Ocultação de campos após Ajuste em regra condicional que após transitar uma
transitar demanda de estado
demanda de estado, fechá-la e abri-la novamente, alguns
campos tornam-se ocultos.

14463

Sobreposição de informações na Ajuste realizado na Impressão do Modelo de Documento
impressão
do
Modelo
de do Projeto, no qual sobrepunha algumas informações,
Documento de Projetos
nas seções subsequentes àquelas que utilizavam
componentes os quais mudavam a orientação da página,
de retrato para paisagem, comprometendo a visualização
do documento.

14468

Importação de atividade - Data Correção na rotina de recalculo do cronograma, que ao
das entidades filhas é anterior à importar uma atividade e criar dependências, mantinha
da atividade pai
as atividades filhas com a data de início anterior à
atividade pai.

14478

Edição de matriz em demanda Correção na atualização de atributo do tipo matriz em
filha
demandas filhas, que quando atualizados, estavam
atualizando dados na matriz da demanda pai, em caso de
atributos idênticos.

14532

Associação de Equipe à Empresa Correção do problema de vinculação de equipe a
empresa, que estava com problema quando utilizado o
navegador Internet Explorer.

14578

Associação
documento
matriz

14587

Erro em apropriação de horas Correção da inconsistência na apropriação de horas
futuras
futuras, que após apropriação futura, não exibias as
horas no relatório de horas trabalhadas do usuário.

de atributos
em atributos

tipo Ajuste na vinculação de atributos à matriz, na definição
tipo das colunas que irão compor a sua tabela. Não é
permitida a vinculação de atributos do tipo documento
em matriz, uma vez que a matriz não possui recursos
para manipulação de documentos.

14656 Erro em download de link de PDF Ajuste na validação do login ao acessar o link (download)
em e-mail pelo Plano de do PDF enviado pelo Plano de Comunicação, onde o
Comunicação de cronograma
case sentive era sempre validado, independente da
configuração do servidor de autenticação.
14667 Aprovadores
visualizam Correção na Permissão de Edição de “Avaliador” para a
pendências que não são de sua tela de Pendências, que estava permitindo visualizar
responsabilidade
demandas adicionais, quanto era utilizado mais de um
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atributo para definição dos avaliadores na regra de
aprovação.

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