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NOVIDADES
Painel de Timesheet

O Painel de Timesheet
permitirá

a

informações

consulta

de

relacionadas

à

apropriação

de

horas,

contemplando dados básicos e
atributos

das

tarefas,

atividades

e/ou

projetos

relacionados
Também

à

estarão

apropriação.
disponíveis

dados básicos do usuário apropriador das horas, como carga horária, conforme seu
calendário, e custo das horas apropriadas, de acordo com o valor hora do usuário.
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Coockpit de Projetos
O Cockpit de Projetos é um
recurso que apresenta um resumo
das

principais

informações

do

projeto em um mesmo painel
(tela),

e

a

partir

da

versão

9.0.2.14, além do novo padrão de
layout, onde cada componente
ocupa
janela,

a

largura

completa

permitindo

assim,

da
uma

melhor leitura das informações,
ele também permite que você modifique o Cockpit de Projetos, escolhendo quais
componentes deseja exibir, remover e também escolher a ordem em que deseja exibilos.
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Relação de Melhorias

ID

Descrição

11120 Campo Tipo HTML Desabilitado na cor cinza
Conforme atendimento do chamado 9949 foi detectado que para o Chrome os
campos HTML permaneceram ainda com pouca cor. Para melhor gerenciar o
requisito foi aberto um novo chamado.
11309 [URGENTE] Webservice - Nomes e valores de Atibutos de demanda
Na webservice "CriarDemandaServiceAvancado" quando se busca uma demanda
traz somente o ID e o valor dos atributos, necessário que seja retornado o nome
do atributo para identificação do mesmo e os valores textuais dos atributos. Ex:
Um atributo de arvores traz:
[id] => 55
[valor] => 1,3307,3308
Assim ficaria:
[id] => 55
[nome] => nome do atributo
[valor] => 1,3307,3308
[valorNome] => valor1, valor1, valor3
11316 [URGENTE] Webservice - Criar busca de OU
Não existe um método de busca de UO (Unidade Organizacional) e para realizar
o cadastro de demanda é necessário.
A busca deve retornar na mesma forma que categoria de atributo
[ID]
[NOME]
[IDPAI]
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11317 [URGENTE] Webservice - Criar busca de Estados de Demanda
Não existe um metodo de busca de estados (Listagem de Estados) e para
realizar o cadastro de demanda é necessário.
Deverá retornar
[ID]
[NOME]
[TRANSIÇÃO] - (ID de estados concatenados)
11321 [URGENTE] Webservice - Busca tipo de documento
Não existe um método de busca de tipo de documento e para anexar arquivo é
necessário.
Deverá resultar:
[ID]
[NOME]
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Relação de Correções
ID

Descrição

10345 Erro de campo
Campo Data de Visualização com a data preenchida com Maio com dois i.
Segue erro em anexo.

10502 Copia de propriedades não estão mais sendo executadas
Ocorre um erro de banco de dados quando na utilização de qualquer cópia de
dados entre propriedades mapeadas de atributos.
Este comportamento começou a ocorrer na sexta-feira (20/05) antes
funcionava corretamente.
Para visualizar um exemplo acessar==>
1) Menu Cadastros -> Formulários de Processos de Demandas-> Propostas de
Projeto.
2) Acessar guia Estados -> Em Preenchimento da Priorização, na troca de
estados "Em aprovação Superintende" acessar a guia Regras de Validação.
Ao executar as ações o erro em anexo é exibido.
10927

Relatório de Listagem de Demandas - Atributo Multi Combo não carrega em
Portlet
Ao criar um Relatório de Listagem de Demanda, agrupando por um atributo
multi combo e utilizando este relatório como informação em portlet para
visualização em dashboard as informações ficam carregando e não traz nada.
Versão: 9.0.2.10
Ambiente: 200.213.60.179/TraceGP/indexPopup.jsp
Usuário: gptrace
Senha: trace123
Força de Trabalho > Relatório de Listagem de Demandas
Filtro salvo: Top 10 - Incidentes
Dashboard: Top 10
Portlet: Top 10 - Incidentes

10999

Mesmo usuário como Resp. Atendimento, Resp. Destino e Interessado
recebe 3 notificações
Em uma notificação está configurado para enviar o e-mail para Resp.
Atendimento, Resp. Destino e Interessado, caso um mesmo usuário seja Resp.
Atendimento, Resp. Destino e Interessado não deve ser enviado 3 notificação
identicas para este usuário.
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- Demanda criada para suprir a 992 qual teve seu tipo de formulário
descontinuado.
---- Ocorrência Cadastrada por Aline Boyde 12/02/2016 16:19 ---Realizado teste na versão atual da SEFAZ (8.0.2.18) e são enviadas duas
notificações idênticas (para o destino e interessado). Entendo que foi feita a
correção referente ao Responsável pelo Atendimento faltando realizar o ajuste
restante.
11139

Impressão defeituosa de tabela com linhas mescladas no SMU
Prezados o usuário T0090100 reportou impressão defeituosa de tabela
conforme arquivos anexos 'SMU id704 Tabela com linhas mescladas.jpg' com as
células A2 e A3 mescladas, e "SMU id704 Tabela com linhas mescladas PDF.jpg"
com primeira coluna transposta para última e linha em branco anterior à
tabela excluída.

11195

Erro na consideração de SLA
Na consulta no relatório de acompanhamento de demandas : Tático - %
Incidentes fechados no prazo por equipe - 4 incidentes fora do prazo para
equipe suporte N1 estão sendo apresentados, ao abrir a popup de lista de
demandas, identificamos que as demandas foram atendidas no prazo, ou seja,
dentro das 24hs. Mas aparecem na consulta, logo deduz-se que o sla não está
sendo pausado no momento em que a demanda entra no estado Em
atendimento - Solucionado aguardando usuário. vide doc anexo.

11267

Usuário está recebendo notificações duplicadas.
Usuário MRALMEIDA está recebendo duas notificações iguais da demanda. Aba
Documentos.
Usuário é o Responsável pelo Destino.
Notificação de Chegada de Solicitação > Notificar o Responsável pelo Destino >
na troca de Estado > onde o Estado é Ag. Atendimento > Destino Qualquer >
Prioridade Qualquer

11272

[PC] Não é possível desvincular estados de um formulário mesmo não tendo
nenhuma demanda associada ao estado
Prezados, boa tarde.
Não estamos conseguindo desvincular os estados "Em planejamento" e
"Autorizado" do formulário "SMU - Solicitação de Mudança" DO AMBIENTE DE
HOMOLOGAÇÃO mesmo não tendo nenhuma demanda associada a estes
estados.
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Já conseguimos desvincular outros estados de formulário, inclusive deste, mas
para os dois estados supracitados não estamos conseguindo.
Vocês poderiam avaliar a questão. Ressalto que ela encontra-se no ambiente
de homologação.
Obrigado.
11394

[URGENTE] - Webservice - Erro ao Cadastrar demanda
Está ocorrendo erro de validação de um campo não obrigatório para castro de
demanda na Webservice Avançada.
Retorno:
(

[return] => stdClass Object
(
[codigo] => 0
[mensagens] => Array
(
[0] => O atributo (69) TPs é obrigatório.
)
)

)
Segue parametros em anexo

Agosto de 2016 – Versão 9.0.2.12 – 9.0.2.14 | Correções e Melhorias

Versão 9.0.2.12 a 9.0.2.14
www.tracegp.com.br

CONTATO:
Acesse a Central do Cliente pelo link:
http://tracegp.com.br

BLOG:
http://tracegp.com.br/blog

Agosto de 2016 – Versão 9.0.2.12 – 9.0.2.14 | Correções e Melhorias

