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Relações de Melhorias

Versão 8.0.2.1

ID Descrição

572 Permitir que o preenchimento do atributo tipo 'árvore' no formulário seja 
auto-complete

Recurso auto-complete disponibilizado nas combos de atributos do tipo árvore.

176 Tornar o campo Destino auto-complete

Recurso auto complete disponibilizado nas combos de destino.
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Relação de Correções

Versão 8.0.2.1

ID Descrição

157 Perfil de Acesso não bloqueia a exibição de ESTADOS, TIPOS DE DEMANDA e 
DESTINOS nas telas de relatórios e pesquisas.

Conforme criamos novos formulários de atendimento, necessitamos criar 
também novos ESTADOS, DESTINOS, ATRIBUTOS e TIPOS DE DEMANDA para 
suportar a característica de cada fluxo. Com isto, identificamos que o sistema 
está exibindo estas informações nas telas de relatórios e pesquisas para todos 
os usuários, independente de o usuário possuir acesso ao respectivo formulário. 

Por exemplo: Na tela de "Demandas>Demandas", não existe um filtro dos 
ESTADOS, DESTINOS, ATRIBUTOS e TIPOS DE DEMANDA em função do formulário 
selecionado para o relatório.  Isto ocasiona que usuários que possuem acesso a 
somente um formulário, irão visualizar todos os ESTADOS, DESTINOS, ATRIBUTOS 
e TIPOS DE DEMANDA que estão associados à diversos formulários, mesmo que 
ele não possua acesso.

Necessitamos apareçam para os usuários somente as informações (ESTADOS, 
DESTINOS, ATRIBUTOS e TIPOS DE DEMANDA) que estão vinculadas aos 
formulários associados ao seu perfil de acesso.

4715 Regra de Validação em Produção

Criamos uma regra de validação para copiar o usuário logado para o campo 
testador, na homologação a regra está funcionando. Ao criarmos no ambiente 
de produção, está gerando erro.

4589 Alterar alguma observação no registro de acesso

Esta ocorrendo com o usuário ab01gcamarcos, ao estar tentando alterar alguma 
observação no seu registro de acesso, o sistema esta emitindo a tela abaixo. Já 
realizei testes em estações de trabalho diferentes e o erro ocorre somente com 
o usuário dele.

2009 Campo do tipo UO não aparece (descrição do item) em dashs e listagens

Utilizamos no formulário de demandas da SEMPRO o campo local( tipo uo) na 
demanda a lista de u.os e valor selecionado aparece corretamente, porém no 
modelo de impressão esse valor fica trocado pelo id e também no dash e 
listagem de demanda, essa informação é crucial para o entendimento da 
demanda e do modelo, além do que dificultado pro terceiro( user que executa o 
serviço) saber onde vai ser realizada a manutenção solicitada. vide imagens
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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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