Versão 9.0.2.16
www.tracegp.com.br

Melhorias e Correções Patch
Versão 9.0.2.16

Dezembro de 2016 – Versão 9.0.2.16 | Correções e Melhorias

Versão 9.0.2.16
www.tracegp.com.br

Relação de Correção
ID

TÍTULO

DESCRIÇÃO

11710

Telas do Cockpit estão diferentes -

No patch 9.0.2.17 ao utilizar o Chrome, as telas do

patch 9.0.2.17

Cockpit estão diferentes quando abertas pelo Dashboard
e quando aberta pelo menu Projetos > Tradicionais. Ao
abrir pelo Dashboard aparece a mensagem "Não existe
visão padrão configurada para o usuário logado. Utilize o
ícone ao lado para configurar uma visão e seus
componentes". Ao abrir pelo menu Projetos > Tradicionais
a tela padrão do cockpit abre normalmente. No IE em
ambas as telas funciona. Testado no ambiente:
Desenserver JBOSS - 9080 (rodrigo) - 9.0.2.17 usuário:
gptrace senha: trace123

11468

Não está sendo registrado nome do Quando o usuário T0078063 (Fernanda) reabre a tarefa
usuário na mudança de estado da

1824 (tarefa já concluída do usuário T0081513), é gerado

Tarefa (situação Em Andamento)

corretamente o histórico de Designado em nome do
usuário T0078063. Quando o usuário T0078063 clica em
Iniciar tarefa, e logo em seguida clicar em Concluir, os
históricos registrados são: Em Andamento para o usuário
padrão da aplicação "TraceGP Admin - prd", e Concluída
para o usuário T0078063. Veja vídeo anexado,
demonstrando o problema. >>> Corrigir o histórico, o
nome constando no histórico de Em Andamento, deve ser
o nome do usuário que clicou sobre o botão Iniciar, e não
o nome do usuário padrão da aplicação.

11518

Permissão Somente Leitura em

No TraceGP temos um perfil denominado "Gestor de

Tarefas - Libera os botões de troca

Projeto.DIRFOR", que concede: 1. Acesso as telas: Força

de situação das tarefas para

de Trabalho > Tarefas "Somente Leitura"; 2. Acesso por

usuários não tem acesso de edição

Relacionamento: Categoria: Consulta de Tarefas (Força de
Trabalho) todas as opções de "Consulta" de tarefas
avulsas e de projetos. Este perfil, não concede nenhum
tipo de acesso para edição das tarefas de projetos
(Perspectiva de Projetos), mas com este perfil está sendo
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possível acessar as tarefas (Menu de Trabalho > Tarefas)
de projetos (ok, a permissão de consulta e acesso por
relacionamento permitem), e ao acessar a mini tela da
tarefa, a tarefa é apresentada no formato "somente
leitiura", com seus campos e botões das outras abas
bloqueados, de acordo com esperado, contudo, no final
da tarefa, todos os botões de troca/transição de estados
(iniciar e concluir por exemplo) continuam habilitados.
Estes botões não deveriam estar habilitados, pois em
nenhum outro perfil do usuário, ou do papel em projeto,
esta liberado para a edição de tarefas, que não são do
usuário. Veja (anexos desta demanda) o caso, o qual
utilizamos como exemplo, o usuário T0078063 (Fernanda)
que está conseguindo trocar os estados de todas as
tarefas não finalizadas do usuário T0081513 (Paulo), sem
ter acesso de edição (acesso total à tela de Tarefas via
perfil ou nos papeis dos projetos, onde o Paulo tem
tarefas).
11686

Setic (Cintia) - Mensagem de

Em alguns projetos está aparecendo uma mensagem

Alterações na Troca de Abas de

quando queremos realizar a troca de abas no projeto,

Projeto

mesmo sem realizar nenhuma alteração na Aba Dados do
Projeto a mensagem aparece. Projetos onde foi
reproduzido: 445, 195,387, 434

11688

Setic (Cintia) - Associar uma

Ao associar uma DEMANDA ao escopo do projeto, o

DEMANDA ao escopo do projeto

sistema NÃO ESTÁ OBEDECENDO a configuração dos
formulários associados ao tipo de projeto. O sistema está
oferecendo a lista de todos os formulários para serem
associados ao escopo do projeto. Fizemos novo teste
utilizando o projeto 448 (TEMPLATE 50), por exemplo.
Ambos são projetos novos, criados depois da
configuração ter sido feita no template. Além disso,
testamos esses projetos em PRODUÇÃO e aparece
correto, apenas os formulários associados ao template.
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Como nossa HML foi recentemente copiada de produção,
isso confirma que realmente existe um problema/erro na
versão de HML.
11690

Setic (Cintia) - No CUSTO, não está No CUSTO, não está incluindo despesa nem receita, e o
incluindo despesa nem receita

campo calendário está deslocado. No projeto 438, incluí
várias vezes uma despesa e receita: - O campo calendário
fica deslocado na primeira vez que abrimos o campo. - O
sistema deixa salvar mas na verdade não grava a
informação.
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11682

Atalho para Filtros Salvos

Atalho para filtros salvos em
relatório dinâmicos.

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

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