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Relações de Melhorias

Versão 8.0.2.13

ID Descrição

6221 Melhoria nas regras condicionais – Senac RS

Melhoria para os campos Multi-combo adicionar o campo "Descrição" no último 
nível.

6319 Validar Regra Campo Resolução – Senac RS

O formulário de incidentes (id=1) do SenacRS tem uma regra de validação para o
Campo Resolução qual não pode estar nulo caso quem está abrindo o chamado 
faça parte da equipe de suporte.
Ocorre que ao tentar salvar o formulário a mensagem de campo vazio é 
apresentada mesmo com o campo preenchido. Ao salvar o formulário uma 
segunda vez a mensagem não é apresentada e o formulário é salvo 
corretamente.

6268 Aba Ocorrências - Campo "Visível para solicitante" disponível para solicitante 
– Senac RS

O Campo "Visivel para solicitante" é apresentado na aba "Ocorrências" para o 
Solicitante. Este erro ocorre ao cadastrar uma demanda e colocar outro usuário 
como solicitante.

Relação de Correções

Versão 8.0.2.13

ID Descrição

6135 Aba Atributos (Dados do Projeto) - Não é possível excluir linhas de atributos 
matriz - AMCOM

Não está sendo possível excluir/eliminar linhas de atributo matriz, em Dados do 
Projeto > Aba Atributos.
Após editar a matriz, excluir 2 linhas, e salvar (botão salvar da matriz) e salvar 
(botão salvar da Aba Atributos) novamente, parece que o atributo foi alterado 
(teve as linhas excluídas, eliminadas).
Porém ao trocar de Aba, voltar e abrir novamente, percebe-se que as linhas 
eliminadas continuam lá.

5689 Adequar filtro Tipo de Projeto na Consulta por Horas Trabalhadas - AMCOM

Na consulta por horas trabalhadas (menu: Força de trabalho - Consulta Horas 
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Trabalhadas) adequar filtro "Tipo de Projeto" para filtrar também os projetos 
ágeis.

6290 Console > Configurações > Aba Geral - Seção Projeto - Tipo de Tarefa não lista
todas as opções de tarefas para projetos (apenas tipo pai)

Nesta configuração, onde define-se o tipo de tarefa padrão, para criação de 
tarefas no projeto, não estão listando todos os tipos de tarefas válidas para 
projeto (Menu Cadastros > Tipos Genéricos > Tipos de Tarefas), estão aparecendo
apenas as tarefas "pais", deveriam aparecer todas.

5678 Erro agendamento transição de estado automática - Formulário outsourcing - 
AMCOM

Existe uma regra no formulário y que passa o mesmo para o estado encerrado 
depois de X dias. Os agendamentos estão sendo gerados mas a transição de 
estado não ocorre.

5700 Relatório de Projetos - Atributo Cliente não é considerado na consulta qdo 
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 
empresa x(ex. Do cliente utilizado no filtro). Na exibição das colunas, o cliente 
também não aparece, aparece apenas o ID.
>> Devolvido para correção, pois quando selecionamos mais de um cliente, para 
gerar o relatório, o relatório é gerando "em branco".

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

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

6299 Ao aprovar um conhecimento profissional, erro de chave mãe - DIGICON

Ao aprovar um conhecimento profissional sistema retorna erro de chave mãe 
não localizada. Só foi possível aprovar via comando sql - update  
perto_eng.conhec_usuario_aval set situacao = 
'A',usuario_aprovador_id='tracegp', data_aprovacao=sysdate, 
justificativa='aprovação automatica do sistema'.

5124 Erro em atributo na impressão no modelo de impressão – Secretária da 
Fazendo do RS

Atributo do tipo matriz com:
 -  atributo usuário associado exibe ID/login do usuário no modelo de impressão. 
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 -  atributo tipo lista associado NÃO gera o documento.
Erro persiste na versão 8.0.2.4 aplicada na SEFAZ.

5742 Notificações de SLA de Estado - Secretária da Fazendo do RS

Para o formulário id: y - Projetos , existem 3 regras de SLA de estado com 2 
faixas configuradas:
1 - Em avalição - 24 horas - utilizada para demandas no estado "Em avaliação";
2 - Em aprovação - 24 horas - utilizada para demandas no estado "Em 
aprovação";
3 - Ag. pagto - 48 horas - utilizada para demandas no estado "Aprovado".Também
estão configuradas 3 notificações para o caso das demandas que atingirem a 
última faixa de cada uma destas regras, ou seja, 100% do tempo parametrizado. 
Só que o sistema emite a notificação, sem o SLA ser atingido e todas as 
notificações ao mesmo tempo.

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 
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.

6267 Falhas de Escrita e carregamento de caracteres especias 

No cockpit do projeto algumas palavras estão faltando letras e alguns caracteres
especiais não estão sendo carregados.
A falta de letras ocorre também na impressão do cockpit.

5466 Visualização Base de conhecimento – TRT4

Todos os conhecimentos cadastrados em Minha Visão > Base de Conhecimentos 
estão sendo possível visualizar. Porém, em Projeto > Base de Conhecimento não 
estão, mesmo com as permissões devidas. O usuário não consegue visualizar o 
conhecimento cadastrado por outros.

CONTATO TÉCNICO
Telefones: (0xx51) 2101.6917 

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

REDES SOCIAIS:
twitter.com/TraceGP
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facebook.com/TraceGP
youtube.com/TraceGP
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