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Relações de Melhorias
Versão 8.0.2.12
ID

Descrição

5837

Incluir Filtro que permita consultar colaboradores que não tem Horas
Planejadas no Diagrama de Alocação - Amcom
Foi incluido um filtro, que permita trazer apenas colaboradores/recursos que
tem "dias" sem horas previstas, no diagrama de alocação, para que ela possa ver
na semana, quem está com alocação disponível para negociação do cliente, e
por quanto tempo, ou quais os dias disponíveis.

5938

Autoplay da Demanda – Senac RS
Está disponivel a funcionalidade de "Play" do sistema para ser iniciada em um
estado de forma automática.
Ao iniciar se houver outra demanda na mesma situação uma mensagem informa
que já existe um contador ativo pelo sistema.

6253

Transição de Status - SENAC-RS
Deve-se guardar a informação do campo Temporizador N1 (atributoid=125), em
uma hora apropriada de uma tarefa, que serão ambas (hora apropriada e tarefa)
criadas a partir desta rotina de banco de dados.
O tempo contabilizado no atributo Temporizador N1, deverá ser atributo a hora
trabalhada, cfme. mencionado acima, nas seguintes situações:
1) Quando a demanda passar do estatus Rascunho para Aguardando
Atendimento;
2) Sempre que a demanda for Salva no estado Em Atendimento - Solucionado
Aguardando Usuário.
Detalhe: A rotina somente deve acontecer, se o usuário que está fazendo a
atulização, pertencer ao Destino "Equipe Suporte N1".

Relação de Correções
Versão 8.0.2.12
ID

Descrição

5612 Atributo entidade - obrigatoriedade do campo na demanda – Secretária da
Fazendo do RS
Atributo entidade não respeita obrigatoriedade através do controle de Atributos
no formulário nem por regra condicional sendo que para regra fica exibindo a
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mensagem toda hora, até mesmo quando outros campos estão sendo
preenchidos só parando depois que preencher o atributo entidade. Não segue
padrão na mensagem como para os demais atributos. Favor verificar utilizando
como exemplo o formulário: (id: 47) - DAD - Pedido de diárias para Projetos da
RE.
5625 Atributo tipo UO lista ID ao invés do nome em listagem de projetos - Schulz
Ao adicioner uma atributo tipo UO para ser exibido em uma Listagem de
Projetos, ele apresenta o ID e não o nome. Percebi que existem outras
demandas que reportavam tal comportamento ainda em versão 7, porém isto
ocorria em outras telas.
5874 Envio de notificações de Riscos – Terra Brasil
Os critérios que existem hoje para os envios de notifificação é se os riscos estão
Controlados ou Anulados não são enviados os e-mails.
Mesmo o projeto estando cancelado ou concluído as notificações configuradas
dos riscos nos estados Ocorrido ou Identificado, continuarão sendo enviadas.
5885 Projetos sem preenchimento dos atributos (obrigatório), estão sendo criados
- Schulz
Incidente havia sido corrigido para não permitir a criação de projetos sem
preenchimento dos atributos (com preenchimento obrigatório), mas voltou a
permitir, e também ocorrem casos que os campos de atributos ficam inativos.
5927 Problema em POPUP de Calendário .
As popups de calendário struts não estão abrindo.
6143 Visualização de baseline do Cronograma – Intituto Curitiba de Informática
Ao salvar uma baseline no cronograma, a mesma não é recuperada. Tanto no
próprio cronograma, ou na popup(nesta ela dá erro).
6156 Apropriação de horas por Terceiros – Terra Brasil
Por mais que eu tenha cadastrado corretamente as pessoas que eu quero
apropriar horas por, não estou vendo na minha lista de apropriação algumas das
pessoas que eu configurei.
6168 Substituição em lote de atividade - Intituto Curitiba de Informática
Usuário relata que quando utiliza a "substituição de lote de atividade" no
cronograma o botão "Localizar Usuário" não executa nenhuma ação.
6187 Erro importação cronograma
Erro ao importar o cronograma do Project.
6191 Erro ao designar tarefa mais de um Responsável – Instituto Curitiba de
Informática
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Quando atribuído mais de um responsável em uma atividade de projeto no
momento que se tenta designar uma uma tarefa, ocorre o erro abaixo:
2014-11-28 09:07:04,700 ERROR [STDERR] java.sql.SQLException: ORA-01422:
exact fetch returns more than requested number of rows (Data base Error. Java:
112)
5856 Erro na abertura de demanda via e-mail - Secretária da Fazenda do RS
Problemas identificados ref a abertura de demandas via e-mail:
ID 1578: Problemas no preenchimento de atributo html na abertura de demanda
via e-mail - Ao abrir uma demanda via e-mail, não está sendo preenchido o
campo "Descrição" (atributo html) com o texto do e-mail.
No lugar do assunto no atributo é preenchido com a mensagem:
"javax.mail.internet.MimeMultipart@5761b8a4". Se depois de aberta a demanda
no lugar do erro eu copiar o texto do corpo do e-mail e colar no campo
descrição salva normalmente a demanda. Também fiz o seguinte teste:colar o
texto em um bloco de notas, depois colar novamente no E-MAIL e enviá-lo o
sistema gera a demanda corretamente, com o texto, mas perde-se imagens que
constam no corpo do e-mail. No properties o limite para o campo html é de
500.000 caracteres. verifiquei no log e NÃO CONSTA NO LOG NENHUM registro de
erro para o horário da abertura desta demanda.
ID 1509: Quando o e-mail apresenta mais de 01 anexo, ora salva o texto do email no atributo html, ora não. Se o e-mail não conter anexo salva o texto,
desde que o mesmo não seja maior que 500.000 caracteres.
- Se o arquivo(conteúdo) for muito grande não gera a demanda via e-mail;
- Erro abertura demanda via e-mail quando nome do anexo é muito extenso:
ID 1079: Ao executar a abertura de uma demanda via e-mail e o nome do anexo
é muito extenso, a demanda não é gerada no sistema, apresenta erro no log e
trava a abertura de todas as demandas via e-mail de todas as áreas que possuem
o mesmo tipo de integração. O problema somente ocorre na abertura de
demanda via e-mail, pois incluindo manualmente a demanda e anexando o
documento manualmente não é apresentado nenhum erro no log.
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