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Relações de Melhorias 

Versão 8.0.2.18 

ID Descrição 

6428 Ao sair da aplicação é exibida a mensagem de que o cronômetro de tarefas 
será parado, porém não é 

 Ao sair da aplicação é exibida a mensagem de que o cronometro de tarefas que 
está em andamento será "parada". 
Porém o cronômetro que está ativo, e vinculado a uma demanda, não é 
pausada, e isto faz com que sem geradas apropriações de horas infinitas, pois o 
cronômetro fica contando até a virada do dia, e a cada dia que passa, ele 
apropria 23h59 indevidamente. 
Após confirmar a mensagem, é sair da aplicação, se voltar (logar novamente) a 
demanda e abrí-la, é possível ver que  o cronômetro continua contabilizando na 
demanda. 

6491 Chrome - Botão Associar (demandas) não funciona no Chrome 

 O botão Associar, disponível na Aba Entidade, não está funcionando no Chrome. 
No IE, ao clicar sobre o botão é exibido o submenu, que permite escolher a 
opção Demanda e vincular então, as demandas filhas. No Chrome, esta 
operação não é executada, e também não aparece mensagem de erro. 
Veja anexo, onde temos uma demanda do formulário de Problemas, e ao clicar 
no botão Associar, nada é exibido. 
Fazendo o mesmo procedimento com a mesma demanda no IE, o recurso 
funciona perfeitamente. 

7398 Mensagem de erro ao acessar a Aba Agendamento de Transição de Estados 

 Está ocorrendo  mensagem de erro quando o solicitante acessa o formulário de 
Requisição Geral no Estado Em Atendimento - Solucionado Aguardando Usuário. 
Se quem acessa a aba é o técnico que está no destino, a mensagem não ocorre. 
Apesar de o Solicitante não ter permissão, assim como o técnico, para  excluir, 
alterar ou criar um novo agendamento, não deve haver mensagem de erro nesta 
aba, ele pode visualizar o agendamento programado. 

7579 [UNIMED - CWB]: Erro Painel 

 Na tela de Painéis, Painel Executivo, Ao consultar um programa um erro é 
gerado. Em anexo a imagem. 
 
Erro ocorre também no painel financeiro. 

7599 Falha na Importação de Formulário 

 Importação de formulário não funciona. 
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