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Relações de Melhorias
Para atender as necessidades encontradas em alguns clientes foi implementada uma 
série de melhorias no Diagrama de Alocação e no Cronograma o Caminho Crítico. 

As melhorias do Diagrama de Alocação possibilitam uma visão maior para o Gestor 
planejar sua capacidade, abaixo detalhamos algumas importantes mudanças:

FORMATO:

Este filtro foi criado para que o Gestor possa escolher a melhor forma de visualização de
sua alocação. Assim, disponibilizamos os seguintes tipos de formatos de exibição: 

Diário: Dia a dia conforme iniciando na data selecionada.

Semanal Domingo: Apresenta cada semana (conforme data selecionada) de domingo até 
o sábado.

Ex.: A imagem abaixo representa o período de 04/03/2014 até 13/03/2014.

Semanal Segunda-feira: Apresenta cada semana (conforme data selecionada) de 
segunda-feira até o sábado.

Ex.: A imagem abaixo representa o período de 04/03/2014 até 13/03/2014.
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Semanal Início Período: Apresenta a semana (7 dias) iniciando do dia selecionado.
Ex.: A imagem abaixo representa o período de 04/03/2014 até 13/03/2014.

Mensal: Apresenta agrupado por Mês conforme data selecionada.

Ex.: A imagem abaixo representa o período de 04/03/2014 até 14/04/2014.

Trimestral: Apresenta agrupado por Trimestre conforme data selecionada.

Ex.: A imagem abaixo representa o período de 04/03/2014 até 14/04/2014.

Anual: Apresenta agrupado por Ano conforme data selecionada.

Ex.: A imagem abaixo representa o período de 18/11/2013 até 14/04/2014.

UO:

A seleção da Unidade Organizacional (UO) foi adicionada em complemento do filtro que 
já existia  UO do Projeto. Agora será possível filtrar e listar o UO do recurso e do 
Projeto.

TIPO DE PROFISSIONAL

Adicionada o filtro por tipo de profissional (presente no cadastro do usuário). É possível 
selecionar filtro e campo para exibição.
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PROJETO ÁGIL

O Filtro de projeto ágil permite a busca por projetos ágeis, assim não somente os 
projetos tradicionais são apresentados mas também o projeto ágil (um ou mais).

Cabeçalhos e Filtros adicionais

Além dos filtros citados antes também foram incluídos os seguintes:

Horas Previstas: Opção para apresentar também as Horas Previstas.

Situações Projetos: Restringir as situações de projetos.

Exibir  Recursos  da  UO  que  não  retornaram  tarefas: Exibir  os  recursos  da  UO
selecionada mesmo que não retorne tarefa.

Para  o  Cronograma  foi  implementada  a  opção  de  visualização  do  Caminho  Crítico
(sequencia  de tarefas  que representa o caminho mais  longo de um projeto).  Abaixo
apresentamos sua utilização:
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Tela do Cronograma Avançado

Ao clicar no ícone apresentado acima o projeto apresentará o caminho crítico, cada
tarefa que está no caminho crítico será apresentado com o mesmo ícone ao lado para
identificação. Abaixo a imagem apresentando o cronograma normal e após selecionar o
caminho crítico com as atividades identificadas.
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Relação de Correções

Versão 8.0.2.0

ID Descrição

3763 Relatório de SLA não mostra as informações de forma correta

Relatórios dos SLAs.  
Ao disponibilizar no dashboard as informações dos Relatórios de SLA's não estão 
sendo carregados de forma completa e em alguns casos não está carregando. 
Anexos das imagens na aba Documentos.

4319 CSI - Relat. de Acomp. de Demandas - Ordenação dos meses aparece errada 
no Dashboard SIT – Equipamentos.

Os gráficos de barras do relatório de acompanhamento de demandas 
(agrupamento por período mensal) exibem os meses desordenadamente, vide 
Dashboard "SIT - Equipamentos", itens "Número de solicitações de serviço 
registradas por mês, STI - Número de serviços solicitados por categoria de 
equipamento e de tipo de serviço e Número de serviços solicitados Arquivados - 
Por categoria de equipamento (mensal)". Em todos os casos "o mes de JUNHO 
2013 aparece depois do mes de DEZEMBRO 2013". 

4535 Projeto Ágil - Erro ao alterar ou clicar no botão para sinalizar a situação do 
item de backlog.

Após clicar no botão ! , para representar que o item de backlog está na situação
de incompleto, e tentar clicar novamente para remover a situação. 

4539 Demonstração dos dias no Kanban Incorreta.

Solicito que seja verificada a demonstração de dias no Kanban, pois está 
incorreta. A sprint anterior é de 10/02/14 a 23/02/14 e a atual é de 24/02/14 a
09/03/14, nos projetos "Demanda Continuada" (ID 20) e "Solução Notarial" (ID 
24), porém no Kanban aparece incorretamente. Ao entrar nos dados do projeto 
é apresentada corretamente.

4543 Responsável pela tarefa.

Existem 3 tarefas que tiveram horas apropriadas pelo Ivanio, quando foi 
alterado o responsável das tarefas par ao usuário Miguel Silva, as horas 
apropriadas pelo Ivano foram transferidas para o Miguel.

Tarefas ID: 57967;57964;58697.

Gostaríamos que fossem transferidas as horas apropriadas do MIguel, para o 
Ivanio pois foi ele quem realizou a apropriação.
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4544 Incidente projeto ID: 213

Ao abrir o cronograma do projeto ID: 213, é gerada tela com mensagem de 
erro, impossibilitando qualquer ação.

O incidente só ocorre com esse projeto.

4601 Bug Cadastro de entidade (filtro obrigatório)

Ao cadastrar uma entidade o "Filtro Obrigatório" não salva a informação 
selecionada.

CONTATO TÉCNICO
Telefones: (0xx51) 2101.6914 

E-mail: suporte@tracegp.com.br
Site: http://www.tracegp.com.br/

REDES SOCIAIS:
twitter.com/TraceGP

facebook.com/TraceGP
youtube.com/TraceGP
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