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Relações de Melhorias

Versão 8.0.2.14

ID Descrição

6355 Curva S de Evolução Histórica 

No painel executivo foi acrescentado o gráfico com a Curva S, para o período 
selecionado, de Percentual de Conclusão Previsto e Realizado.

Relação de Correções

Versão 8.0.2.14

ID Descrição

4319 CSI - Relat. de Acomp. de Demandas - Ordenação dos meses aparece errada 
no Dashboard SIT - Equipamentos - TRT4

Os gráficos de barras do relatório de acompanhamento de demandas 
(agrupamento por período mensal) exibem os meses desordenadamente, vide 
Dashboard "SIT - Equipamentos", itens "Número de solicitações de serviço 
registradas por mês, STI - Número de serviços solicitados por categoria de 
equipamento e de tipo de serviço e Número de serviços solicitados Arquivados - 
Por categoria de equipamento (mensal)". Em todos os casos "o mes de JUNHO 
2013 aparece depois do mes de DEZEMBRO 2013". 

5899 Exportação de Relatório Dinâmico para Excel com mais de uma tabela não 
exporta as tabelas adicionais - AMCOM

Temos um relatório dinâmico "Marketing - Relatório de Horas por Área 
(Consolidado e Estratificado)", que possui duas tabelas de resultados , e quando 
Geramos Excel, a segunda consulta não aparece mais .

6121 Relatório de Projetos não apresenta porcentagem prevista correta

No menu Força de Trabalho> Relatórios> Relatório de Projetos possibilitar que 
algumas das opções de checkbox que já tem disponível para o cabeçalho no 
referido relatório funcionassem por período.

Favor providenciar a correção do mesmo, pois fiz a consulta do %C prev. para o 
mês de Outubro (Período da Situação) e traz o percentual de hoje.

6130 Verificar informação gerada no Relatório de Evolução do Projeto 

Ao fazer a consulta do %C Prev retroativo utilizando o Relatório de Evolução 
Histórica do Projeto, inicialmente me pareceu ok, porem quando selecionei a 
checkbox para mostrar o realizado perdi a confiança nos dados do relatório, pois
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conforme exemplo em anexo a situação do % Concluído Realizado na data de 
30/09 era algo em torno de 35%, porem na situação atual o projeto está com 
26%. 

6274 Painel Financeiro Não está aplicando consulta automaticamente

Minha Visão > Meus Relatórios não traz o filtro consultado

6336 Ordenação de Dashboards com problema - Secretaria da Fazenda RS

Dashboards da DTDI que trazem informação histórica não estão trazendo as 
informações de forma ordenada (de janeiro a dezembro). Foi atendida a 
damanda 102 para resolver o problema porém o mesmo permanece ocorrendo. 
Verificar Dashboards "DTDI - Pesquisa de Opinião" e "DTDI - Concluídas por 
responsável - mensal".

6341 Falha na apresentação de botões em demandas - Tecnocred

Sempre que há muitos botões em um estado de demandas (7 ou mais) no google 
chrome não são apresentados todos.

6345 Lentidão consulta Horas Trabalhadas - Tecnocred

Consulta Horas trabalhadas na UNICRED brasil está muito lento.

6388 Demandas - Erro ao visualizar detalhes campo "Origem" - Trace

Ao Clicar no campo "Origem" do formulário (campo padrão) é exibido um erro.
Este erro ocorre quando não há demanda cadastrada ainda.

6393 Novo campo descrição - Senac 

NO campo descrição implementado no multicombo não carrega a descrição de 
uma demanda quando já está salva.
Esta demanda está vinculada a 6.
Passos para reproduzir
1) Acessar a base do SENAC. 
2) Acessa formulario de incidentes.
3) Selecionar no catalogo de serviços o serviço e detalhe.
4) Preencher demais campos e salvar.
5) Fechar formulário.
6) Abrir novamente demanda que foi salva.
7) O campo descrição não aparece, somente quando seleciona o catalogo.

6418 Ajuste Navegador Chrome - Projeto

Plano de comunicação - Preencho os dados e não salva
- Organograma - Não gera o gráfico
- Diagrama Grantt - Não gera o diagrama
- Riscos - Preencho os dados e não salva;  
- Diretório de equipe - não associa usúario ao stekeholder (IE tambem)
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6447 Menu Painéis 

Painéis - Painel financeiro não gera gráfico linha, barra gera normal.
Painéis - Painel medições não gera nenhum gráfico.
Painéis - Painel executivo, falha na geração dos gráficos, não apresenta os dados
nos gráficos.
Painéis - Painel executivo, resumo do projeto não carrega inteiro.

6453 Erros ocorridos no atendimento das demandas ao salvar dados - Senac

Erros ocorridos no atendimento das demandas ao salvar dados nos campos 
Registro de Atendimento e/ou Resolução e inserir Ocorrências a partir destes 
campos.
- Apresenta erro se o valor do campo Registro de Atendimento/Resolução possui 
mais de 1000 caracteres;
- Não está inserindo as ocorrências corretamente, talvez seja pela ordem de 
chamada das atualizações, ou seja, ao salvar a demanda chama a pck e nesse  
momento ainda não foi atualizada a atributo valor.

7222 Impossibilidade de criar novos projetos - Tribunal Regional do Trabalho 4º

 Não está sendo possível criar novos projetos no Trace, tanto no IE quanto no 
Chrome.... Após informar os dados na tela de criação de projeto, clico no botão 
salvar (momento em que ele cria o projeto e gera o ID), abre uma nova tela em 
branco e nada acontece.
Ao clicar no botão salvar, abre-se uma janela em branco, "pensando" e nada 
mais acontece. Não é o cronograma que não está abrindo, é o próprio projeto.

6405 Preenchimento de coluna multicombo

 Solicitamos a correção do erro descrito a seguir: ao invés de preencher a coluna 
do atributo Categoria (Multicombo) com os valores correspondes ao três níveis 
definidos para este atributo (Domínio/Sistema/Módulo) é preenchido somente 
com o valor do último nível (Módulo) no no relatório Relatório de Listagem de 
Demandas. Por exemplo, ao invés de preencher a coluna Categoria com Sistemas
Internos / CMP / Auditoria¿  é preenchida somente com Auditoria¿, não 
permitindo identificar de forma inequívoca qual foi o valor escolhido para o 
atributo Categoria no formulário RI Tecnologia da Informação. Observar que foi 
utilizado o caractere /para separar os valores dos níveis, mas é apenas uma 
sugestão, poderia ser utilizado outros separadores:  - - - etc.
Em anexo um exemplo do relatório onde foram filtrados dois formulários de 
demanda RI Tecnologia da Informação: 26146 e 26151 e apesar das Categorias 
serem diferentes: Sistemas Internos / CMP / Auditora¿ e Sistemas Internos / 
SGTEM / Auditoria respectivamente a coluna Categoria em ambos está 
preenchida com Auditoria. Este erro ocorre em todos os atributos Multicombo.
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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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