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Relações de Melhorias
Versão 9.0.1.1 à 9.0.1.5
ID

Descrição

5788

Incluír a opção de filtro no Diagrama de Alocação - Amcom
Implantada a funcionalidade que permite a criação de filtros no Diagrama de
Alocação.

7215

BSC - Opção Formulário de Plano de Ação
1)Ao salvar uma demanda que tenha um Atributo do tipo Mapa Estratégico, essa
demanda deve ser associada às Iniciativas Internas do Plano de Ação do Mapa
correspondente. Ao modificar o Mapa na demanda durante edição, deve
revalidar a associação para o Mapa correto.
2)Ao lado do ícone de lixeira existente na aba de Iniciativas Internas, tem um
novo ícone que é um link para a Editar a entidade correspondente, seja ela uma
Demanda, Projeto, Atividade ou Tarefa.

7233

Disponibilizar uma nova cor para os ícones de IDP e IDC para quando o IDP e
IDC não forem calculados - Amcom
Ícone de IDP e IDC aparecem Brancos quando a opção Calcular EVA do projeto
não estiver setado.

7334

Novos controles de permissão para atributo tipo Documento
Atributos do tipo documento podem ser utilizados em condicionais e regras de
validação podendo ser ocultado, desabilitado, limpar, etc.

Relação de Correções
Versão 9.0.1.1 à 9.0.1.5
ID

Descrição

5834 Aba Documentos do Formulário de Demandas não exibe barra de rolagens Amcom
Quando anexamos muitos documentos na Aba Documentos do Formulário de
Demandas, que ultrapassam o limite da tela, não é possível acessar os
documentos que fica fora do espaço da tela, porque não é exibida barra de
rolagens na Aba.
5835 Aba Documento do Formulário de Demanda ao contrair a pasta dos tipos de
documentos, os documentos ficam desformatados e não são contraídos -
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Amcom
Ao clicar sobre o botão de contrair (pastinha com sinal de - ao lado do tipo de
documento, ao invés de esconder os documentos abaixo da pasta, eles são
exibidos deformados abaixo da pasta. Deveria esconder a lista, e só mostrar
novamente, quando clicar em Expandir.
6281 Abertura de Demanda Via E-mail - ICI
No controle de abertura de demanda via e-mail, a mesma é aberta porém não
lista em Demanda > Demandas, mas, as mesmas aparecem em Minha Visão >
Pendências.
Após testes identifiquei dois comportamentos em relação a outros ambientes
que esta está funcionando. São eles:
1. A demanda é aberta porém sem Criador;
2. Não é gerado nenhuma linha na aba histórico.
Após isto, solicitei um update via banco no campo criador, a partir disto as
demandas atualizadas foram listadas em Demandas > Demandas.
7214 Ajustar Filtros Painel Executivo
Ajustar Filtros Painel Executivo
Ajuste de telas de envio de email nos painéis
5887 Ajustes MSPROJECT
Ajuste de rotina de importação e exportação .
6096 Script para somar dias a uma data
A validade da proposta é informada em dias e o teste para informar que a
validade foi ultrapassada é feita a partir da comparação de datas. Por isso
precisamos de uma regra que permita somar dias a uma data.
No ambiente de homologação os atributos são:
- ID: 254 - "Validade da Proposta" (em dias)
- ID: 230 - "Validade da proposta" (data)
Obs.: O cálculo será realizado quando a proposta for finalizada.
(Atributo 230 = Data Atual + Atributo 254)
6168 Substituição em lote de atividade
Usuário relata que quando utiliza a "substituição de lote de atividade" no
cronograma o botão "Localizar Usuário" não executa nenhuma ação.
6181 Duração do cronograma interfere nas horas previstas - ICI
Quando modificado dentro da matriz de projeto o campo duração, o campo
horas previstas fica zerado. Quando modificado o campo horas previstas, o
mesmo retorna o valor 1 dia no campo duração.
6184 Matriz não mostra os atributos incluídos - ICI
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Cliente entrou em contato informando que não conseguia visualizar os atributos
incluídos em uma matriz.
6191 Erro ao designar tarefa - ICI
Quando atribuído mais de um responsável em uma atividade de projeto na
momento que se tenta designar uma tarefa, ocorre o erro abaixo:
2014-11-28 09:07:04,700 ERROR [STDERR] java.sql.SQLException: ORA-01422:
exact fetch returns more than requested number of rows.
6210 Processos - Procedure para carregar informações da aba dados para a aba
trâmite - ICI
Este documento tem por objetivo especificar o procedimento da PROCEDURE
que carregará os informações da aba Dados para a aba Trâmite (histórico).
6274 Painel Financeiro Não está aplicando consulta automaticamente
Minha Visão > Meus Relatórios - Não traz o filtro consultado
6275 Tipos de tarefa: Na versão 9 erro ao tornar não vigente
Tipos de tarefa: Na versão 9 está ocorrendo erro ao tornar o tipo não vigente,
mas ao fechar a mensagem de erro e fechar a edição do tipo a alteração está
sendo salva.
6296 Erro na Apropriação de Horas
Mensagem de erro na tela de Apropriação de Horas.
6362 Cronograma ícones duplicados - Teiko
No cronograma os ícones para impressão e exibição de custos estão sendo
exibidos em duplicidade, conforme imagem.
Para impressão do cronograma está funciona apenas um dos ícones, conforme
imagem.
Para a visualização de custos nenhum dos ícones funciona.
6447 Menu Painéis - Bugs
Painéis - Painel financeiro não gera gráfico linha, barra gera normal
Painéis - Painel medições não gera nenhum gráfico.
Painéis - Painel executivo, falha na geração dos gráficos, não apresenta os dados
nos gráficos.
Painéis - Painel executivo, resumo do projeto não carrega inteiro.
6467 Demora nos envios de notificações - Amcom
Os e-mail disparados pelo TraceGP continuam demorando para chegar em nossas
caixas de e-mail.
Conforme imagem anexa "Demanda.jpg" a demanda ID 1906 foi aberta no dia
12/01/2015 às 16:52. Porem conforme anexo "E-mail.jpg" o e-mail de
notificação de abertura desta demanda foi gerado apenas no dia 13/01/2015 às
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20:33 e recebido na caixa de entrada dos responsáveis neste mesmo período, ou
seja mais de 24 horas após o período correto.
6491 Botão Associar (demandas) não funciona no Chrome - Senac
O botão Associar, disponível na Aba Entidade, não está funcionando no Chrome.
No IE, ao clicar sobre o botão é exibido o submenu, que permite escolher a
opção Demanda e vincular então, as demandas filhas. No Chrome, esta operação
não é executada, e também não aparece mensagem de erro.
Veja anexo, onde temos uma demanda do formulário de Problemas, e ao clicar
no botão Associar, nada é exibido.
Fazendo o mesmo procedimento com a mesma demanda no IE, o recurso
funciona perfeitamente.
6517 Converter atividade em tarefa
Se o cronograma é gerado a partir da WBS e for necessário transformar alguma
atividade em tarefa não está sendo possível, pois no campo responsável, que é
obrigatório, não é exibido nenhum usuário, conforme imagem.
Para atividades geradas no próprio cronograma funciona corretamente.
6624 Problemas na exibição de atributo do tipo documento -Teiko
Problemas identificados:
- Atributo do tipo documento vinculado ao formulário não fica oculto
totalmente, ou seja, ao ocultar o atributo no controle de estados o label/nome
do atributo permanece visível na demanda.
- Quando o atributo está visível não é exibido corretamente o label fica cortado,
conforme doc. anexo. Trata-se do formulário Gestão de Mudanças.
6643 Diretório de Equipe> Stakeholdres do Projeto > Localizador de usuários não
associa usuário selecionado -Teiko
Ao selecionar um usuário (Associação de Stakeholders (Usuários) e clicar em oK
para associá-lo como stakeholder o sistema não faz nada, não associa o usuário
e não apresenta mensagem de erro, impossibilitando desta a associação de
usuários na lista de stakeholders.
7192 Problemas na abertura de Projetos via demanda - Teiko
1)Não está sendo possível abrir projetos via demanda, ao clicar no ícone "Criar
Projeto" na demanda nada acontece. Conforme anexo 001 do log gerado ao
tentar criar o projeto. Problema reproduzido na
http://poc:8180/TraceGP/indexPopup.jsp. Pode ser utilizado para teste as
demandas 90 ou 94. 2)Não está sendo possível abrir projetos a partir da
template 07, conforme imagem 002 na aba documentos.
7264 Não Gera Relatórios de Esforço por Demanda
Não estou conseguindo gerar Relatórios de Esforço por Demanda, o mesmo
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acontece com dois usuários. OBS: Banco de dados Gigante.
Caso positivo, favor gerar em Excel os filtros abaixo:
_GETEC CC
_GETEC CN
_GETEC CW
_GETEC IS
Alterar a clausula "OR" para "IN"
7268 Relatórios de projetos não respeita pesquisa de atributo
Ao cadastrar um atributo com opção de projeto estático, e preenchendo o
atributo nos projetos, quando preenchido o atributo como opção de filtro, não
foi respeitado, trazendo todos os projetos da base.
Ao exportar a consulta para o excel, a coluna do atributo retornou vazia, não
exibindo os valores do campo desejado.
7308 Versão 9.0.1 - Visão Estratégica > Mapa Estratégico
Editar Um objetivo > plano de ação > Iniciativa interna > Adicionar Iniciativa >
Lupa não funciona
7309 Portfólio > Ágil
Tela inicial aparece mensagem de inconsistência, Tela de História aparece
mensagem de inconsistência. Ao criar um novo projeto não filtra equipe.
7312 Mensagem de erro
Mensagem alert - provavelmente derivado de algum teste do desenvolvimento é apresentado ao tentar limpar um atributo tipo Multicombo. E após dar OK na
mensagem o atributo multicombo não é limpo
7339 Ajustes Painel Executivo
As informações de Horas Previstas, Realizadas e Duração estão com máscara
monetária.
7365 Problemas na visualização de documentos na aba documentos, atributo tipo
documentos, documentos em ocorrências - Teiko
Problemas na visualização de documentos na aba documentos, atributo tipo
documentos, documentos em ocorrências Versão 9.0.1.0
Conforme relatado pelo cliente e reproduzido na Trace, não está sendo possível
visualizar nenhum documento salvo na aba de documentos, nem no atributo tipo
documento e nem documentos salvos em ocorrências.
O problema ocorre para demandas novas, pois no caso da Teiko, para as
demandas cadastradas antes da atualização para a versão 9.0.1.0 a visualização
dos documentos ocorre normalmente, mas se tentar incluir um novo documento
nesta mesma demanda não abrirá este documento, somente o antigo.
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Reproduzido o documento desaparece ao fechar a demanda como se o
documento não estivesse sendo salvo. Na aba documentos o tamanho do
documento é zero (0).
7371 Falha ao Suspender Projeto - Terra
Falha ao suspender Projetos.
7394 Gerar Cronograma a partir da WBS - Teiko
Ao criar uma WBS e solicitar para gerar um cronograma a partir dela, o mesmo
não é gerado. Apenas o nome do projeto é adicionado ao cronograma e mais
nada. Foi acionado o inspecionar e não ajustou nada, a mensagem apresenta
que não há problemas. Testado em 3 ambientes de mesma versão que funcionou,
apenas em produção deles que o mesmo não gera.
7404 Menu Minha Visão >Pendências não gera as pendencias na tela no IE 11
-Schultz
Menu Minha Visão >Pendências não gera as pendências na tela no IE 11, gerando
somente quando selecionamos/clicamos em qualquer um dos menus.
7431 Importação de Formulário
Ao tentar importar um formulário está ocorrendo a seguinte mensagem após o
mapeamento.
7451 Não Apresenta os Documentos anexados nas entidades do cronograma Unimed
Ao acessar Menu Projeto > Documentos > Aba Documentos por Entidade não está
apresentando nenhum dos documentos anexados nas entidades (atividades ou
tarefas do cronograma). Ao consultar as entidades, os documentos estão
associados.
7452 Erro ao vincular entidades a riscos
Após vincular entidades do cronograma à riscos, ocorre o erro.
7459 Nas listagens de Tarefas Avulsas e de Projetos não apresenta icone de status
em pendencias
Nas listagens de Tarefas Avulsas e de Projetos não apresenta o ícone de status
em pendências.
7463 Erro ao gerar Relatório de Custos por Centro de Custos
Ao consultar os relatório de Custos ( Força de Trabalho> Relatório de Custos por
Centro de Custos / Relatório de Custos por Unidade Organizacional), está sendo
gerada tela de corrente.
7475 Incidentes no ágil - Unimed CWB
Segue a listagem de incidentes encontrados na base de Dados:
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1 - Ao consultar os produtos, não é possível editar nenhum dos cadastrados;
2 - Após cadastrar os projetos Ágeis e consultar não retorna nenhum item na
listagem; 3 - Impossibilidade de arrastar os usuários na equipe do projeto ou
localizar a partir dos ícones.
7481 O erro ao acessar a aba "Responsáveis" ao editar a atividade em grupo
Segue erro apresentado no TraceGP após o registro de uma atividade em grupo.
O erro ocorre ao acessar a aba "Responsáveis" ao editar a atividade em grupo.
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