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ID Descrição

4505 Lentidão para exibição de dados da Aba Histórico da demanda – TRT4

Melhoria do tempo de carregamento da aba HISTÓRICO nas demandas de TI, 
especialmente as demandas de PROPOSTAS DE PROJETOS e de SOLICITAÇÂO DE 
ATENDIMENTO, que tramitam em vários setores. A aba histórico é muito útil mas
demora muito para carregar (algo em torno de 1 minuto, talvez um pouco 
menos dependendo do número de eventos no histórico).

6133 Hiperlink em tarefas - Electrolux

Agora é possível associar hiperlinks para um endereço de rede local, pois o 
sistema gerava uma mensagem de erro quando existiam caracteres especiais.

5546 Adição de campo na tela de Contatos nas Empresas - AMCOM

Melhoria no menu Console> Contatos nas empresas foi adicionado o campo de 
Área/Setor.

Relação de Correções
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ID Descrição

5997 Mensagem de inconsistencia nos projetos – Perto S/A

Projetos estão apresentando inconsistências nas dependências.

5700 Relatório de Projetos - Atributo Empresa não é considerado na consulta 
quando selecionado e aparece apenas seu ID nas colunas de resultados do 
relatório - AMCOM

Ao selecionar o cliente (atributo) no Força de Trabalho > Relatório de Projetos, 
o filtro não é respeitado, são apresentados todos os projetos, e não só os da 
Bungue (ex. Do cliente utilizado no filtro). Na exibição das colunas, o cliente 
também não aparece, aparece apenas o ID.

5865 Tela de corrente ao gerar nova versão de documento – MP-RN

Na tentativa de Gerar nova Versão de um documento no projeto ID: 1 é 
apresentada mensagem de erro. Comunicação>Área de Documentos.

6092 Verificação da Fórmula de Percentual de Conclusão - MP-RN

Cliente solicitou que seja verificado o cálculo de percentual de conclusão dos 
projetos 1 e 2 para verificar se está correto.
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5944 Lock na tabela do banco de dados - TraceGP

Ao executar os jobs de criação/ envio de notificação o TraceGP está gerando um
lock no banco de dados, porém não liberando o mesmo.
Não identificamos a origem, porém os locks ocorrem nas tabelas: demanda, 
notificação, notificação_demanda, e notificação_pendente.

4762 Usando o Chrome o escopo do projeto é apagado após salvar - TRT4

Hoje identificamos um erro no uso do Trace com o Chrome:
Ao escrever o escopo de um projeto e salvá-lo,todos os campos do escopo são 
apagados. Favor verificar a aba de ocorrências. Outra situação identificada foi a
organização da tela de filtros de demandas, que no chrome fica desorganizada.
Sabemos que o Trace ainda não está 100% compatível com o Chrome, porém por 
ser nosso navegador padrão frequentemente acabamos utilizando o sistema com
este navegador.

5684 Problema para abrir TraceGP a partir do link de aprovação de horas - AMCOM

Colaborador y relata que, ao clicar no link de solicitação de horas extras, o 
TraceGP não abre. Para outros usuários o link está funcionando. 

6112 Apropriação de Horas - Várias ao mesmo tempo - ICI

Ao acessar a tela de apropriação de horas, clicar em Horas de Registro de 
Acesso, informar o período e clicar em Enviar, ele não faz nada, gera um erro 
javascript e não abre nada. Testei modos de compatibilidade, troca de 
navegadores e não funcionou.

5793 Erro ao salvar dados no atributo entidade quando a entidade utiliza atributo 
multicombos – Secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul

Erro ao salvar dados para o atributo entidade, quando a entidade utiliza 
atributo multicombos.
Base SEFAZ;
Atributo entidade id 2 - Cursos Oferecidos;
Atributo multicombos id 1 - delegacia.

6120 Tabelas que armazena as informações - Prodama

Favor informar em quais tabelas ficam gravados os dados cadastrados nos 
atributos do Formulário: Orçamento.

CONTATO TÉCNICO
Telefones: (0xx51) 2101.6917 

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

REDES SOCIAIS:
twitter.com/TraceGP

facebook.com/TraceGP
youtube.com/TraceGP
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