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Relações de Melhorias

Versão 8.0.2.10

ID Descrição

5578 Melhoria no menu Minha Visão> Apropriação de Horas

Sugestão de que na tela da Apropriação de Horas, na consulta seja possível 
ordenar a coluna de Hora Início.
Hoje a listagem das horas aparecem fora de ordem, dificultando a consulta dos 
horários pelo usuário.

5662 Utilização de configuração antiga dos campos de cronograma como default 
de colunas

As configurações disponíveis no menu Console - Configurações, aba Trace PM -->
"Configuração de Exibição de Campos no Cronograma", não são utilizadas.  
Sugero que seja usado para a exibição padrão de campos no cronograma, pois 
atualmente, é preciso configurar os campos por projeto.

5514 Menu Força de Trabalho> Consulta Horas Trabalhadas deve apresentar 
também o nome do projeto ágil

Foi criado uma melhoria para que a opção de cabeçalho seja exibido projetos 
ágeis e quando as tarefas avulsas estiverem associada ao kanbam do projeto 
ágil, deve ser exibido o nome do projeto.

Relação de Correções

Versão 8.0.2.10

ID Descrição

5430 Atributo do tipo Projeto aparece cortado

Ao editar a tela de dados do projeto àgil, percebemos que o atributo Nome do 
Projeto (tipo: Projeto) aparece cortado, não exibindo totalmente o nome do 
projeto.
Na base de teste interna cadastramos outro atributo do tipo Projeto só que do 
no formato de Lista de Múltipla Escolha, e o comportamento foi o mesmo.

5651 Erro ao consultar template na criação de projeto no Chrome

Ao tentar cadastrar um projeto, quando se clica no botão para abrir tela para 
seleção de template, não abre a tela. O erro ocorre apenas para o Chrome.

5657 Tarefas aparecem na lista de pendências mas não ficam disponíveis na 
apropriação de horas

Tarefas na lista de pendências não ficam disponíveis para apropriação de horas. 
Colaborador relata que essa situação ocorre para vários projetos e com outros 
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usuários do TraceGP também. 

5682 Horas previstas da tarefa não são atualizadas com a alteração das datas inicio
e fim no cronograma

Quando utilizada a regra de alocação "Horas Dia" nas tarefas do cronograma, se 
alteradas as datas de início e fim ou a duração, as horas não são atualizadas.

5712 Horas Registro de Acesso - Ajuste na Consulta + Considerar ponto em aberto 
do dia (Apropriação com Hora de Início e Fim)

Situação 1: Quando utilizo o botão Horas Ponto, pela manhã, quando registrei o 
ponto, e ainda não saí para o almoço  (ex. consulto no meio da manhã), o botão
não traz as horas do dia (qdo há registro em aberto/sem saída);
Situação 2: Ao utilizar o botão Horas Ponto, no atalho da apropriação de horas 
em pendências,ao invés de trazer só os registro ainda não apropriados, trouxe 
todos os "pontos do mês", sendo que já existem apropriações para eles.

5723 Erro aprovação/reprovação do registro de acesso pela tela de pendências - 
Chrome

Correção da funcionalidade de aprovação/reprovação do registro de acesso, 
pela tela de pendências, que no Chrome não funciona.
Não funciona nem clicando nos checkboxes e escolhendo aprovar/reprovar, nem
abrindo o item para aprovar/reprovar pela mini tela do registro.

5703 Erro ao incluir novos itens na entidade Catálogo de Serviço - Infraestrutura.

Não consigo adicionar novos itens a entidade (ID 190 ¿ Catálogo de Serviço 
Infraestrutura). Ocorre o erro anexado na hora de salvar.

5779 Após um usuário ser retirado como corresponsável da tarefa, a apropriação 
de hora realizada não aparece disponível para consulta.

Foi identificado um problema na Apropriação de Horas - Consulta de Horas 
Trabalhadas.
O colaborador fez os lançamentos no dia 25/09 em uma tarefa em que ela 
estava como Corresponsável. Depois disso, foi retirado o usuário dele desta 
tarefa e o lançamento sumiu da tela de Apropriação de horas. Porém, 
consultando em Força de Trabalho - Consulta Horas Trabalhadas, o lançamento 
existe. Isto causa confusão para os usuários, porque ele não consegue ver o 
quanto já apropriou e quanto falta apropriar no dia, porque as tarefas somem, 
ele não tem tela de relatório pra consultar, apenas a consulta da propria tela de
apropriação.

5812 Portlet não está respeitando o filtro da tela de Portfólio>Projetos

Ao salvar o filtro na tela de Portfólio>Projetos a busca retorna o resultado 
correto, de acordo com as situações dos projetos consultados.
Quando incluímos o filtro em um portlet ele está exibindo os projetos de todas 
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as situações.

5832 Atributos não estão sendo salvos nas atividades

Usuários naõ estão conseguindo salvar o conteúdo de atributos de atividades, 
nos projetos que gerenciam.
Podemos utilizar como exemplo a usuária, no projeto.

5852 Apropriação de horas não está sendo salva

O usuário tenta realizar apropriação de horas no 19/10 no projeto x , tarefa x 
(transit/deslocamento), aparentemente a apropriação é salva, mas ao consultar
as horas apropriadas ela não é exibida.

5893 Em campos data não está sendo possível selecionar o dia 19/10.

Preenchendo qualquer campo do tipo data não está sendo possível para 
selecionar o dia 19/10.
Quando é selecionado o dia 19/10, sempre o valor que retorna no campo é dia 
18/10.

5887 Ajustes MSPROJECT

Ajuste de rotina de importação e exportação.

5676 Erro ao importar cronograma do MS Project

Ao importar cronograma do MS Project o TraceGP não está utilizando o tipo de 
tarefa cadastrado nas configurações. 

5698 Horas Registro de Acesso - Ajuste na Consulta + Considerar ponto em aberto 
do dia (Apropriação com Hora de Início e Fim)

Situação 1: Quando utilizo o botão Horas Ponto, pela manhã, quando registrei o 
ponto, e ainda não saí para o almoço  (ex. consulto no meio da manhã), o botão
não traz as horas do dia (qdo há registro em aberto/sem saída);
Situação 2: Ao utilizar o botão Horas Ponto, no atalho da apropriação de horas 
em pendências,ao invés de trazer só os registro ainda não apropriados, trouxe 
todos os "pontos do mês", sendo que já existem apropriações para eles.

5744 Erro ao incluir novos itens na entidade Catálogo de Serviço - Infraestrutura.

Não consigo adicionar novos itens a entidade x ( Catálogo de Serviço 
Infraestrutura). Ocorre o erro anexado na hora de salvar.

5586 Valor do atributo KM não está sendo exibido corretamente no Modelo de 
Impressão

Ocorreu na tela da demanda de reembolso de despesas, consta em cada linha 
67 e 65 km, no modelo de impressão passa para 670 e 650 respectivamente, 
como também neste campo não aceita (,) exemplo 67,50 km.

5650 Projeto esta tudo concluído, tudo com 100%, mas o % geral é 99%
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Projeto  esta tudo concluído, tudo com 100%, mas o %C está apresentando 99%.

CONTATO TÉCNICO
Telefones: (0xx51) 2101.6917 

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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