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ID Descrição

2629 Gestão Automatizada de Demandas Pendentes / Rotina de Distribuição de 
Demanda

Automatização da priorização e distribuição do atendimento das Demandas de 
Infraestrutura.

4726 Melhoria no atributo área de texto

O Atributo tipo "área de texto" deve ter sua altura configurável (como no 
atributo texto HTML).

Para cada um dos tipo (Pequeno / Médio / Grande) deve ser possível configurar 
o tamanho desejado.

4815 Abertura do relatório de visão estratégica  via menu Forca de Trabalho / 
Relatórios.

4606 Relatório de boletim de atendimento

- Horas ordenadas em ordem crescente: 
  07:00 - 10:00
  10:00 - 12:00
  14:00 - 15:00
  15:00 - 18:00

- Horas do tipo Transito não deve aparecer no relatório
- Ter uma forma de gerar o relatório por período, hoje só conseguimos gerar o 
relatório dentro da tela de demanda, precisamos gerar o relatório com os 
seguintes filtros:
   * Consultor (Usuário): Opção de incluir mais de um consultor.
   * Cliente : Opção de incluir mais de um cliente.
   * Boletim de Atendimento (Demanda): Opção de incluir mais de um boletim 
de atendimento.
   * Data: Opção de incluir o período que deseja lista todos os boletins.
   * Classificação: Opção de incluir mais de um tipo de classificação do boletim.

4584 Melhoria no "Número de dias retroativos permitido para apropriação/alteração 
de horas trabalhadas"..

Nossa solicitação é para que permita configurar o "Número de dias retroativos 
permitido para apropriação/alteração de horas trabalhadas" para que ele 
observe o calendário, considerando 1 dia UTIL retroativo.
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Desconsiderando Sábados, Domingos e Feriados.

4174 Quantidade de dias retroativos permitidos na apropriação levar em conta 
calendário

Atualmente quando definimos quando dias retroativos sao permitidos para 
apropriação o sistema não leva em conta dias utéis e não uteis. Dependendo do 
calendário isso pode causar algumas complicações, por isso se levantou a 
questão de porque não é utilizado em conjunto um calendário para levar em 
conta feriados e finais de semana.

4605 Relatório de status report

Ao elaborar o relatório de comunicação do projeto (status report) identifiquei a 
necessidade de incluir alguns itens mas não encontrei como fazer, desta forma 
estou encaminhado este chamado para tratar os assuntos abaixo:

RISCO
Preciso demonstrar os riscos do projeto, ações e ocorrências sobre cada risco, 
porém quando vinculamos as ações temos a opção de incluir somente os 
campos: Risco, Ação, Responsável e Estado. Olhando pela ótica do cliente é 
importante demonstrar também os campos: Data da ação, Descrição e 
Resultado para deixar mais claro a ação tomada sobre o risco.

TEMPO
Incluir legenda no final do cronograma quando utilizado o mesmo em relatório, 
a legenda deve representar os icones que vem destacado no descritivo da 
atividade, exemplo da legenda abaixo:

CUSTO
Incluir valor agregado por tempo no relatório, hoje temos apenas a 
possibilidade de colocar o valor agregado de custo, mas o ideal é o valor 
agregado de tempo.
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ID Descrição

4765 Campo com barra de formatação HTML x IE11

O campo texto que possui uma barra de formatação(HTML no topo) do EXT, as 
vezes aparece e as vezes não para o IE 11 e IE10. Em agluns testes realizados 
internamente pelo IE11 a tela nem abriu.

CONTATO TÉCNICO
Telefones: (0xx51) 2101.6914 

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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