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Relação de Melhorias 

 
 

Formulários de Processos de Demandas 
 

Controle de Estados – Drag and drop para ordenação de atributos e exibição 

do Id para associação 

* Em atendimento às sugestões de melhoria 12318 e 16537. 

 

Possibilidade de alterar a ordem de exibição dos atributos nos formulários de processos de 

demandas utilizando recurso de drag and drop (arrastar e soltar).  

 

 

No recurso de pesquisa e associação dos atributos ao formulário, passamos a exibir o Id dos 

atributos para uma melhor diferenciação entre atributos de mesmo nome.  
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Controle de Estados – Desabilitar/Ocultar para a Aba Documentos por 

Estado 

* Em atendimento à sugestão de melhoria 17152. 

 

Para cada estado parametrizado nos formulários de processos de demanda é possível 

escolher se, a visualização e edição de documentos e hiperlinks da demanda deverão estar 

habilitadas ou não, no estado em questão. 

Não havendo configuração para desabilitar e/ou ocultar os documentos no estado, os 

documentos estarão visíveis e editáveis (inclusão/alteração/exclusão), cfme. comportamento padrão 

da Aba Documentos. 
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Controle Condicional – Ação Preencher atributos do tipo Unidade 

Organizacional 
* Em atendimento à sugestão de melhoria 11184. 

 

Disponibilizada a ação “Preencher” em regras condicionais para os atributos do tipo Unidade 

Organizacional, vinculados aos formulários de processos de demandas. 
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Projetos Tradicionais 
 

Cronograma - Suspender Projetos e Tarefas Designadas 

* Em atendimento às sugestões de melhorias 14339, 15353 e 17961. 

 

A partir de agora, as funções de “suspender” do cronograma, também permitirão a suspensão 

de tarefas designadas. 

Você poderá suspender as tarefas designadas a partir dos seguintes recursos: 

• Suspender Tarefa Designada via botão Suspender: para as tarefas com situação designada, 

também será possível suspendê-las partir do botão Suspender; 
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• Suspender Tarefas Designada, via Menu de Contexto: disponibilizada a opção de 

mapeamento da situação Designada para Suspensa, na opção Alterar Situação de Tarefas do 

Menu de Contexto das Atividades; 



 Versão 11.0.0.1 
www.trace.com.br 

 

Novembro de 2019 – Versão 11.0.0.1 | Melhorias 

 

 

• Suspender Tarefas Designadas via Suspender Projeto: ao utilizar o recurso Suspender, 

disponível na tela de Dados do Projeto, além de suspender as tarefas “Em Andamento”, as 

tarefas “Designadas” também serão suspensas. 
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As operações inversas para Reiniciar as tarefas, que antes apenas retornavam as tarefas 

Suspensa para Em Andamento, agora passarão a retornar as tarefas suspensas para a situação 

imediatamente anterior a suspenção, Designada ou Em Andamento, conforme seu histórico de 

situação. 

Kanban de Projetos Híbridos – Seção Product Backlog com Entidade Pai 
* Em atendimento à sugestão de melhoria 17788. 

 

Foi incluída a seção fixa Product Backlog no quadro kanban dos projetos híbridos, onde 

passou a ser exibido o quadro informativo com o nome da entidade pai (Projeto e/ou Atividade) das 
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entidades (Atividades e/ou Tarefas) que foram incluídas nas sprints do projeto. 

 

Lançamentos na Árvore de Custos e Receitas – Recurso Expandir/Contrair 
* Em atendimento à sugestão de melhoria 16169. 

 

Disponibilizadas as mesmas opções (ícones das setas) de Contrair/Expandir disponível nas 

telas de “Custos e Receitas" e "Lançamentos no Cronograma", para ocultar/exibir os níveis filhos na 

hierarquia de lançamentos no Menu Custos > Tela Lançamentos na Árvore de Custos e Receitas. 
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Projetos Ágeis 
 

Modernização – Cadastro de Produtos 

* Em atendimento à sugestão de melhoria 16114. 

 

Todo o cadastro de produtos foi reformulado no projeto de modernização dos projetos ágeis, 

se irá se concluir (modernização dos demais recursos) como lançamento da próxima versão. 

 

A partir de agora o cadastro e edição de produtos fica disponível a partir do Menu Projetos > 

Produtos, onde toda a tela foi reconstruída com padrões de interface mais modernos (JSF), contando 

os mesmos padrões de operações das demais telas do Trace, como: 

• Recursos padrões de filtros (Filtros Básicos e Filtros Avançados, Salvar Filtros); 

• Ordenação e paginação na listagem de resultados; 

• Responsividade da tela de listagem, maximização e redimensionamento das telas de inclusão 

e edição dos produtos, para um melhor aproveitamento da tela; 
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• Facilidades para edição, pesquisa e associação de atributos na seção (aba) de atributos 

dinâmicos do produto, visando melhor usabilidade do recurso; 

 

• Melhorias na visualização (colunas de informações relacionadas adicionais) e facilitadores de 

manipulação (pesquisa e associação, inclusão, edição, exclusão e exportação) das histórias 

(demandas) vinculadas ao produto. 
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O projeto de modernização dos projetos ágeis ainda não está finalizado. Na próxima versão será 

disponibilizada a modernização dos recursos quando a consulta, inclusão e edição dos projetos 

ágeis, incluindo melhorias e unificação das visões de kanban, dados do projeto, configurações, time 

e demais informações dos projetos, acessíveis em uma mesma tela, com a eliminação dos 

componentes, antes separados.  

Novas visões, relatórios padrões e melhorias de usabilidade estão sendo preparadas para 

lançamento na próxima versão. 

Aguarde as novidades da modernização completa do módulo de projetos ágeis. 

 

 

Relatórios, Painéis & Analytics 
 

Painéis - Atualização do Conteúdo do ícone de Ajuda 

* Em atendimento às sugestões de melhorias 17229, 17555, 17581, 17583, 17585 e 17714. 

 
O conteúdo dos ícones de ajuda dos painéis abaixo foi atualizado, a fim de fornecer um melhor 

entendimento sobre o objetivo dos painéis, seus filtros e opções de consulta: 

• Painel de Gestão de Demandas (Menu Demandas); 
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• Painel Executivo (Menu Projetos); 

• Painel de Projetos (Menu Projetos); 

• Painel Financeiro (Menu Força de Trabalho); 

• Relatório Analítico Estratégico (Menu Estratégia); 

• Painel de Gestão Estratégica (Menu Estratégia); 

• Painel de Timesheet (Menu Timesheet). 

 

 

Novo Painel de Projetos 

* Em atendimento à sugestão de melhoria 13957. 

 
Lançamento do novo Painel de Projetos, para consultas em D-1 (Datamart) ou ainda Online, 

permitindo o agrupamento e inclusão de colunas livres para as pesquisas sobre as informações 

padrões e atributos de projetos. 

Neste painel também será possível acrescentar (exibir) dados de planejamento estratégico, 

objetivos e indicadores, riscos, atividades, tarefas, demandas ou ainda, de medições, relacionados 

aos projetos que serão consultados, acrescentando assim, novas opções de Grupos e Colunas, para 
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seleção e exibição relatórios. 

 

 

Os demais recursos contidos nos outros painéis como, Gráficos, Gerenciador de Filtros, Enviar 

por E-mail, Imprimir PDF, Gerar Excel, Gerar CSV, configuração de frequência de atualização do 

Datamart e utilização dos filtros públicos no Painel Analytics também estão disponíveis, para este 

novo painel de projetos. 
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O Painel de Projetos estará localizado no Menu Projetos, para os usuários com permissão de 

acesso a tela em seu Perfil. 

 

Disponibilização do Painel de Timesheet e do Painel Financeiro para 

Analytics 

* Em atendimento às sugestões de melhoria 16571 e 16572. 

 
Disponibilização dos filtros públicos, que foram salvos nos painéis de Timesheet e Financeiro, 

para configuração de painéis no Analytics. 

 

 

Melhorias no Painel de Acompanhamento de Timesheet (Contrato) 
* Em atendimento às sugestões de melhorias 17573 e 17602. 

 
Criação de novas permissões de acesso por relacionamento, na categoria Gestão de Contratos 

de Timesheet, para que o Gestor do Contrato possa visualizar apenas as informações dos contratos 

os quais tem permissão, conforme as seguintes opções: 

• Consultar contratos onde é o gestor; 

• Consultar contratos dos gestores subordinados; 
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• Consultar todos os contratos. 

 

 

Inclusão da opção de filtro por Usuários, para seja possível consultar as horas de um 

determinado usuário, na seção Horas Pendentes de Aprovação. 

 

 

Permitir alterar do tamanho das fontes nos relatórios dinâmicos 

* Em atendimento à sugestão de melhoria 17320. 

 
Disponibiliza a opção de configuração do tamanho de fonte, para os componentes de Listagem 

e Lista Agrupada, no Construtor de Relatórios Dinâmicos, a fim de, permitir uma melhor ocupação do 

espaço em tela, diminuindo ou aumentando o tamanho das fontes no conteúdo das colunas que 

serão exibidas. 
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Cadastros 
 

Aumento da quantidade de caracteres para o título dos Centros de Custo 

* Em atendimento à sugestão de melhoria 17641. 

 
Alterado para 150 a quantidade de caracteres aceitos para o título dos centros de custo, antes 

limitados a 50 caracteres. 
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WebService 
 

Atualizações na API de WebServices do TraceGP 

* Em atendimento às sugestões de melhorias 15809, 17114, 17882 e 18107. 

 
Os seguintes serviços foram atualizados na API de WebServices do TraceGP: 

• Webservice para Tarefas: 

o salvarTarefa: modernização do método, que cria a atualiza tarefas, para 

manipulação dos campos de início, fim e duração previstas de tarefas cfme. 

regras de alocação das tarefas; 

• WebServices para Usuários: 

o criarContatoEmpresa: novo método disponibilizado para criação de usuários 

do tipo contato de empresa na base do sistema; 

o verificarSeLoginExiste: novo método, que verifica se o login informado já é 
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cadastrado na base do sistema e sua vigência. 

 

Miscelâneas 
 

Login via Token 

* Em atendimento à sugestão de melhoria 17981. 

 
A partir da versão 11.0.0.1 será possível gerar token de acesso à aplicação, permitindo que sejam 

configurados links de acesso direto as telas do Trace, a partir de outras ferramentas, utilizando o 

direcionamento para URL da tela do sistema, acrescidas do login e token de acesso do usuário, que, 

irão, então, autenticar o usuário, e apresentar a tela desejada. 

 

Estará disponível a habilitação de um dois tipos de token para autenticação, ou token único da 

organização para validação dos usuários no sistema, ou token individual/diferenciado por usuário. 

 

Atualização do Componente de Atributos do Tipo Documento 

* Em atendimento à sugestão de melhoria 18064. 

 
O componente de upload de documentos dos atributos tipo Documento foi atualizado, a fim de 

controlar melhor o upload de arquivos, enquanto as demandas estão tendo seus campos 

preenchidos, mas ainda não foram salvas no sistema. 

 

Integrações - Espera de Mensagens Padrão para Apropriação de Horas 

* Em atendimento à sugestão de melhoria 17848. 

 
Espera padrão de mensagens para exibição no Trace, a partir de retorno de apropriação de 

horas que geram envio/integração de dados para outros sistemas. 

 

As mensagens retornadas no padrão passam a ser exibidas como alerta nas telas de 
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apropriação de horas no Trace. 

 

Homologação para Novas Plataformas 

* Em atendimento à sugestão de melhoria 16625. 

 
A solução Trace foi homologada para instalação e execução nas seguintes plataformas: 

• Sistema Operacional Oracle Linux versão 7; 

• SGBD Oracle RAC 12. 

 

 

Para maiores detalhes sobre os novos recursos e melhorias, não deixe de 

entrar em contato com a nossa equipe de atendimento! 

 

 

 

CONTATO: 
Acesse a Central do Cliente pelo link: 

 http://trace.com.br 


