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Relações de Melhorias 

Versão 8.0.2.9 

ID Descrição  

5514 Menu Força de Trabalho> Consulta Horas Trabalhadas deve apresentar 
também o nome do projeto ágil 

  Criada a opção de cabeçalho para serem exibidos projetos ágeis. 
Quando as tarefas avulsas estiverem associadas ao kanbam do projeto ágil, é 
exibido o nome do projeto. 

5648 Aumentar campo UO 

 Alterar campo UO que fique toda a tela, pois da forma que está fica difícil de 
visualizar os nomes. 
Como tenho que cadastrar muitos usuários e selecionar corretamente a UO, fica 
difícil, pois não consigo decorar o código, preciso que seja apresentada a 
descrição completa. Uma sugestão: fazer como no cadastro de projetos o 
campo (padrão do sistema) que toma uma linha inteira. 

 
 
 
Relação de Correções 

Versão 8.0.2.9 

ID Descrição 

5636 Filtro do Relatório de Acompanhamento de Demandas não está respeitando o 
período 

 No menu Força de Trabalho>Relatórios. Relatório de Acompanhamento de 
Demandas,temos o filtro "Abertos e Encerrados por Empresa" salvo com o 
período considerando apenas o Mês atual. 
Quando geramos o gráfico, são apresentadas demandas que não tiveram 
movimentação no período consultado. 

4171 Erro ao concluir projeto, não está concluindo a demanda associada 
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 As demandas do formulário de "Proposta de Projetos" não estão sendo 
concluídas, quando concluímos as tarefas do projeto (fluxo automático de 
estados está habilitado). 
Nenhum mapeamento está sendo executado. 
Temos o mapeamento nos estados para quando o projeto entrar em Designado a 
Solicitação ir para Planejada, quando o projeto entrar Em Andamento a 
solicitação ir para Em Execução, e quando o projeto for Concluído, a solicitação 
também ser finalizada. Nenhum mapeamento está sendo executado. Trocamos 
todas as situações pelo cronograma avançado (designar o projeto, e trocar as 
situações pela informação do %C das tarefas diretamente no cronograma). 

5255 Alteração de Horas apropriadas 

 Estamos com Padrão Horário de gestora, permitindo que ela aproprie horas sem 
ponto (o padrão horário esta liberado para todos (Permitir Apropriar Horas sem 
Registro de Acesso / Sem Restrições), enquanto não ocorre a integração do 
ponto com o sistema interno). 
Neste cenário a gestora conseguiu lançar as horas na apropriação sem 
problemas (Minha Visão > Apropriação de Horas), porém quando ela foi "alterar" 
o horário (inicio e fim) da apropriação, na parte inferior da mesma tela, o 
sistema exibiu a mensagem que "O período informado não corresponde ao ponto 
do usuário. 

5643 Atributo de Projeto obrigatório não valida 

 Atributos tipo árvore, quando utilizado como atributo de projetos como 
obrigatório, ele não está validando o preenchimento. 

5644 Filtro de UO no relatório de Diagrama de Alocação 

 Na Tela Diagrama de Alocação o campo UO não está trazendo as unidades 
organizacionais cadastradas nos sub níveis. 
Está trancando na listagem e não se consegue visualizar todas cadastradas. 

5645 Campo ora carrrega ora não. 

 Com muita frequência os campos com listagem aparecem trancados (estou 
usando o IE e não tenho como usar um pouco de cada browser). 

5646 Mensagem de exclusão de usuário na exclusão do mesmo 
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 Segundo relato, não há nenhum vínculo desde usuário na base, porém ele exibe 
uma mensagem que existem vínculos porém não se tem como saber o que ou 
quais. 
MENSAGEM DO USUÁRIO 
Estou conferindo a lista de pessoas cadastradas no TraceGP, e fui excluir o 
cadastro da colaboradora porém dá a mensagem a baixo e não permite 
exclusão.  
Mas nós instalamos uma base zerada, e não podia ter esse tipo de dependência. 
Tenho muitas  

5586 Valor do atributo KM não está sendo exibido corretamente no Modelo de 
Impressão 

 Ocorreu na tela da demanda consta em cada linha 67 e 65 km, no modelo de 
impressão passa para 670 e 650 respectivamente, como também neste campo 
não aceita (,) exemplo 67,50 km. 

5640 Gerar Excel no Cronograma Financeiro 

 O excel não é gerado de acordo com a solicitação efetuada, apresenta 
divergência em relação a Gerar Relatório. Tanto em Gerar Relatório, quanto em 
Gerar Excel os valores estornados permanecem quando não deveriam ser 
visualizados. 

5011 Correção visualização colunas lista Portlet no navegador Chrome  

 Correção da visualização colunas lista Portlet no navegador Chrome. 

5661 Exportar o relatório dinâmico para o EXCEL 

 Ao exportar o relatório dinâmico para o EXCEL coloca uma aspa simples 
precedendo os campos numéricos 
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