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Modernização dos Projetos Ágeis 

 

* Em atendimento as melhorias 16640, 4667, 4668, 5240, 5324, 8652, 10735, 10915, 11115, 11651, 13987, 
13991, 14029, 14369, 14382, 14827, 14990, 15654, 15938, 16422, 16438, 16515, 16696, 16751, 16829, 

17194, 17196, 17197, 17198, 17199 e 17200. 
 

 

O módulo de gerenciamento de projetos ágeis foi totalmente reformulado, além das melhorias de 

usabilidade (UX) que foram implementadas e adequações para plataforma tecnológica mais 

moderna, inclui também: 

� Melhorias no universo das consultas dos projetos ágeis, com novas opções de filtros, 

recursos de ordenação e agrupamentos, além de recursos de exportação das consultas; 

� Simplificação da criação de projetos ágeis com a definição de parâmetros padrões, a 

eliminação do wizard de criação de projetos e a eliminação da criação de workspaces de acesso 

aos projetos; 

� Adequação do sistema de permissões de acesso e edição dos projetos ágeis; 

� Unificação da visão (perspectiva) de projetos ágeis, trazendo para um mesmo acesso todos 

os recursos disponíveis para o projeto como: 

� Acesso ao quadro kanban; 

� Acesso aos dados do projeto; 

� Acesso às configurações gerais do projeto; 

� Acesso ao gerenciamento do time do projeto; 

� Acesso aos documentos e links anexados ao projeto; 

� Acesso ao gerenciador de calendário do projeto para a definição de períodos úteis e 

não úteis; 

� Acesso aos centros de custo do projeto; 

� Acesso ao chat de reuniões do projeto; 

� Acesso aos relatórios de resumo do projeto e/ou do sprint; 

� Acesso aos relatórios de itens de backlog e suas tarefas; 

� Acesso aos históricos do projeto ágil. 
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� Modernização do quadro kanban, conta com: 

� Definição/alteração dos estados (divisórias) do quadro kanban; 

� Definição dos sprints de acordo com as regras de calendários (dias úteis) do projeto; 

� Ordenação (priorização) dos itens de backlog no kanban; 

� Modernização dos cards de itens de backlog e de tarefas com mais detalhes sobre os 

itens; 

� Acréscimo do avatar do responsável no card das tarefas nos Sprints. 

� Novas opções para Suspender, Reiniciar e Cancelar projetos ágeis; 

� Novo relatório de resumo do projeto e/ou do Sprint contendo as principais informações, 

gráficos e indicadores do projeto como: 

� Burn Down e Burn Up; 

� Desempenho do Sprint; 

� Tarefas por Estado (divisória) do Kanban; 

� Tarefas por Tipo; 

� Resumo do Alvo (Projeto ou Sprint); 

� Resumo dos Sprints; 

� Velocidade média; 

� Lead Time; 

� Cycle Time. 

� Novo relatório de backlog do projeto contendo os seguintes recursos: 

� Opções de filtros, ordenação, agrupamento da consulta de itens de backlog; 

� Possibilidade de inclusão (agregação) das tarefas dos itens de backlog no mesmo 

relatório; 

� Exportação (XLS e CSV) dos resultados das consultas dos itens de backlog e suas 

tarefas; 

� Atalho de acessos à edição dos itens de bakclog e suas tarefas. 

� Novas funções de consulta e exportação para as reuniões e históricos de projetos ágeis. 
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Além de uma série de outras melhorias pontuais sugeridas pelos nossos clientes através do 

nosso backlog de melhorias. 

 

Adequação na Exportação de Relatórios para Excel 

* Em atendimento às melhorias 5069, 15243 e 18184. 

 

 
Adequação das rotinas de exportação para Excel (XLS), onde as colunas numéricas, dos tipos: 

Número, Monetário, Horas e Data, são exportadas no formato compatível do Excel, permitindo a 

aplicação de funções de fórmulas do Excel, como “soma”, “média”, “maior” ou “menor”, de acordo 

com os formatos compatíveis. 

 

 

As exportações abaixo foram alteradas para contemplar esta melhoria: 

� Exportação para Excel (XLS) da Listagem de Tarefas (Minha Visão e Força de Trabalho); 

� Exportação para Excel (XLS) da Listagem Atividades; 

� Exportação para Excel (XLS) da Listagem de Projetos; 

� Exportação para Excel (XLS) da Listagem de Demandas; 



 VERSÃO 12 

www.trace.com.br 

 

Fevereiro de 2020 – VERSÃO 12 | Carta Anúncio 

 

� Exportação para Excel (XLS) do Painel Analytics; 

� Exportação para Excel (XLS) do Painel Gerenciamento de Demandas; 

� Exportação para Excel (XLS) do Cronograma Financeiro; 

� Exportação para Excel (XLS) dos Relatórios Dinâmicos; 

� Exportação para Excel (XLS) do Relatório Analítico Estratégico; 

� Exportação para Excel (XLS) do Painel de Timesheet. 

 

Até as versões anteriores, todas as colunas de dados eram exportadas com formatação padrão 

de texto. 

 

 

Formulário de Processos de Demandas 

Ocorrências das Demandas – Pesquisa por Palavra Chave 

 

* Em atendimento à melhoria 13597. 

 

 
O campo Palavra Chave da consulta de demandas, que localiza as demandas que contenham o 

texto informado em seu título, a partir desta nova versão, também apresentará como resultado da 

consulta, as demandas as quais contenham a Palavra Chave em alguma das suas ocorrências 

registradas.  
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Ocorrências das Demandas – Exibir Tipo de Ocorrências 

 

* Em atendimento à melhoria 13156. 

 

 
Uma vez habilitado o recurso de Ocorrências para um determinado formulário de processo de 

demanda, você poderá escolher se, ao lançar as ocorrências o campo “tipo de ocorrência” deverá 

estar habilitado ou não.  

 

 

Além da habilitação/desabilitação deste campo no lançamento das ocorrências da demanda, a 

exibição da coluna, na listagem de ocorrências da demanda, também irá obedecer esta 

configuração. 
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Nas versões anteriores, o campo ”tipo de ocorrência” era sempre apresentado, tanto na inclusão de 

ocorrências, quanto na listagem da Aba Ocorrências da demanda. 

 

 

Ocorrências das Demandas – Exportação das Ocorrências 

* Em atendimento à melhoria 13156. 

 

Adicionalmente foi disponibilizada a opção de exportação em Excel (XLS) da lista de ocorrências 

postadas na demanda. Esta função de exportação irá incluir a coluna “tipo de ocorrências”, no 

arquivo gerado, de acordo com esta nova configuração e também irá exibir as ocorrências de acordo 

com a visão do usuário autenticado (opção visível pelo solicitante). 
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Controle de Permissão de Edição – Nova Permissão 

 

* Em atendimento à melhoria 13596. 

 
Uma nova permissão de edição permite que todos os usuários lotados na mesma unidade 

organizacional do solicitante da demanda, tenham permissão de editar uma demanda em 

determinado estado do formulário, foi adicionada ao controle de Permissão de Edição dos 

formulários de processos de demandas.  
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Para maiores detalhes sobre os novos recursos e melhorias da versão 12.0.0.0 não deixe de entrar em contato 

com a nossa equipe de atendimento! 

 

CONTATO 

Acesse a Central do Cliente pelo link: 
https://www.trace.com.br 


