
Versão 8.0.2.6
Correções e Melhorias Patch's

Melhorias e Correções Patch's
Versão 8.0.2.6

Junho 2014 – Versão 8.0.2.6 – Correções e  Melhorias Patch's



Versão 8.0.2.6
Correções e Melhorias Patch's

Relações de Melhorias

Versão 8.0.2.6

ID Descrição

3526 Usuários não vigentes como Solicitantes

Ao selecionar solicitantes de formulários de demandas, o sistema não apresenta
mais usuários que não estejam vigentes.

5074 Melhoria para editar tipos de documentos

Opção de editar sub-tipos de documentos sem necessitar de editar tipo pai 
disponibilizada.

5057 Atributo tipo sequência estático para projetos - Gera erro na tela de 
Projetos ao carregar filtros Avançados

O erro não é mais demonstrado na tela ao associar este tipo de atributo. Porém,
ele não é disponibilizado como filtro. Este atributo não é suportado como filtro 
no sistema.

4967 Bloquear horas trabalhadas pelo consultor que ultrapassam limite de horas 
orçadas pelo GP

Disponibilizada funcionalidade que limita a apropriação de horas somente a 
quantidade prevista na mesma. Esta função encontra-se em Console > 
Configurações > Aba Trace Way > “Bloquear apropriação de horas que excedam 
o previsto na tarefa avulsa” e “Bloquear apropriação de horas que excedam o 
previsto na tarefa de projeto” marcadas como ”sim”.

5286 Melhoria na opção de "Usuários com permissão de apropriação de horas por 
mim"

Melhoria na opção de "Usuários com permissão de apropriação de horas por 
mim". Tornar possível alteração da situação e do percentual de conclusão da 
tarefa por usuário permitido.

Relação de Correções
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ID Descrição

5089 Após salvar os Dados da Definição de Escopo tela fica desconfigurada

Correção referente a tela de dados do Escopo do Projeto. Ao selecionar a aba 
itens e retornar para dados, a tela alterava-se de local.

4447 Faixas de SLA não estão sendo atualizadas
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Faixas de SLA, cujo possueam regras condicionais, não estavam sendo 
atualizadas conforme configuração realizada.

4646 Falha ao abrir cronograma específico

Ao tentar acessar cronograma específico, o mesmo não abria. 

4810 Envio duplicado de notificações

Ajuste em controle de notificações referente a duplicidade de envio.

5050 Falha ao utilizar atributo Booleano como Filtro do Relat. de 
Acompanhamento de Projetos

Não era permitido utilizar o atributo do tipo boleano como filtro no Relatório de
Acompanhamento de Projetos. Demanda corrigida.

5103 Valor TOTAL no Dash não é exibido

Ao associar em algum portlet um filtro salvo, com a opção “totais” marcada, 
através do relatório de acompanhamento de projetos, o total não era exibido.

5170 Falha em Filtros de demandas (Tipos)

Correção realizada em filtros de tipos de demandas. Ao salvar um filtro, 
selecionando os tipos de demandas, os mesmos não eram respeitados.

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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