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ID Descrição

5250 Disponibilização de novo campo no cadastro de usuários

Disponibilização de uma aba extra no cadastro de usuários onde podem ser 
associados atributos de acordo com a necessidade.

5055 Ajuste de Performance de Dashboards

Melhoria na performance de consulta das informações dos Dashboards do 
sistema.

5112 Atributo Entidade pode ser desabilitado

Possibilidade de desabilitar atributo Entidade através do estado em “desabilitar
campos” e por meio de controle condicional.

4958 Atributo entidade não permite a ordenação de colunas 
(ascendente/descendente)

Melhoria relacionada a ordenação de colunas em atribuo entidade.

4868 Campos do formulário não aparecem ao utilizar navegador Chrome

Ajuste relacionado a campo de formulário cujo não era possível ser visualizado 
no navegador Chrome.

Relação de Correções

Versão 8.0.2.7

ID Descrição

5168 Ajustes no cadastro de Tipo de Projeto

Lista de demonstração dos tipos de projetos ajustada. A mesma mostrava mais 
tipos do que foram cadastrados no sistema. 

5336 Erro ao gerar Baseline do cronograma

Ajuste realizado na geração de baseline em projeto específico. O mesmo 
apresentava erro na execução do processo.

5386 Erro não especificado ao configurar calendário de usuário

Correção na configuração de calendário de usuário específico. Apresentava erro 
não especificado. 

5332 Relatório de Acompanhamento de demandas não está apresentando os totais 
corretos
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No menu Força de Trabalho> Relatório> Relatório de Acompanhamento de 
Demandas estavam sendo disponibilizadas informações diferentes em relação 
aos totais. Ao consultar o filtro apenas pelo destino eram demonstrados valores 
diferentes comparados com a consulta realizada em conjunto com Estado de 
SLA de processo.

5364 Ao abrir o formulário Help Desk os botões de ação não são exibidos

Aleatoriamente os botões de um formulário específico não estavam sendo 
visualizados pelo usuário. Ajuste realizado.

5419 Não está sendo possível editar Equipes

Ajuste na base de produção do cliente onde não estava sendo possível editar 
equipes.

5339 Possibilidade de acessar a demanda pai a partir do formulário da demanda 
filha

Ajuste em permissão referente ao acesso de formulários para que não seja 
possível acessar demandas pai onde o usuário não possui a permissão de edição 
do mesmo.

3021 Erro na Exportação para o MSProject

Ajuste realizado no processo exportação de cronograma. O mesmo apresentava 
erro relacionado a função de caracteres especiais.

5396 Atributo do tipo número apresenta dois problemas no momento da sua 
exibição em relatórios

Ajuste em atributo do tipo número referente a adição de quantidade de 
caracteres no campo. Em exibições de números menores o sistema acrescentava
um ".0". Já em números maiores era acrescentado um "E8" no final. 

5099 Erro na visualização de Destinos ao selecionar o filtro, quando usuário é o 
Criador/Solicitante

Ajuste na visualização de destinos. Possibilidade de visualizar demandas cujo o 
usuário é solcitante/criador e de acordo com permissões do perfil.

5262 Criar uma configuração para habilitar a consulta dos destinos

Possibilidade de consultar todos os destinos de acordo com perfil do usuário. 
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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

Julho 2014 – Versão 8.0.2.7 – Correções e  Melhorias Patch's


