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ID Descrição

4941 Inclusão de Segundo Valor Hora

Inclusão de Segundo valor hora no cadastro de usuário do sistema.

4882 Ordenação das colunas na aba entidades

Melhoria referente à ordenação das colunas da aba entidades da demanda.

4951 Inclusão de legenda no gráfico de Burndown (Perspectiva Ágil)

Inclusão de legenda dos itens Planejado e Realizado no gráfico de Burndown na 
perspectiva Ágil.

4889 Tipo de demanda

Melhoria  na disponibilização da visualização dos tipos de demandas onde é 
possível ver as demandas pai mas não selecioná-las.

5007 Impossibilidade de Cadastrar item do projeto com IE11

Ao abrir o editor HTML era demonstrada uma tela de erro no navegador onde 
não permitia efetuar quaisquer cadastros.

Relação de Correções
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ID Descrição

5120 Ordenação dos itens das seções

Ajustes na ordenação dos itens dispostos em documentos do projeto. As 
informações eram cadastradas ou inseridas de uma forma e visualizadas no 
documento de outra.

5123 Mensagem de "Erro não especificado" ao gerar baseline no cronograma

Correção referente à mensagem de "erro não especificado" ao gerar uma 
baseline no cronograma do projeto.

4949 Erro ao visualizar a tela de inclusão de projeto

Ao configurar atributo do tipo HTML como estático e associar a um projeto, 
desconfigurava a tela de criação do mesmo.

5088 Não era possível apropriar horas com intervalo e “permitido sem registro de 
acesso”
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Correção na apropriação com o "Utilizar intervalo de hora início/fim na 
apropriação de horas" ativado e o padrão hora permitindo apropriar sem 
registro de acesso.

5087 Erro permissões em projetos

Correção referente à edição, sem necessidade de efetuar logoff, de projetos 
novos.

5032 Erro ao associar filtro à Dashboard

Correção referente à associação de filtro à Dashboard. Ao ser selecionado e 
gerado a partir de Portfólio > Cronograma Financeiro, o filtro mostrava os dados 
corretos. Porém, ao associá-lo à algum Dashboard, as informações não eram 
replicadas de acordo com o filtro salvo.

4839 Mensagem de erro ao mudar status das demandas do formulário

Ao alterar o estado da demanda era gerada uma mesnagem de erro informando 
que o limite de caracteres foi excedido. Correção efetuada.

5079 Ajustes em Filtros de estados de demandas

Ajustes referente ao salvar um novo filtro para consulta de demandas por 
estado ou utilizar um filtro salvo anteriormente. A seleção de estados não 
estava sendo respeitada.
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