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Relação de Correção

ID TÍTULO DESCRIÇÃO

11376 Custos orçados não estão sendo

apresentados  no  Cronograma

Financeiro.

Cronograma  Financeiro   (Projetos  >  Cronograma

Financeiro)  -  Custos  Orçados  lançados  não  estão  sendo

apresentados no Cronograma Financeiro. Testes realizados

na versão 9.0.2.10.

12097 Configurar cópia de atributos. Ao tentar copiar  um atributo de uma demanda para um

projeto,  exibe  uma mensagem de  erro  e  não  concluí  a

transição. Obs: A mesma copia no sentido inverso, ou seja,

do projeto para a demanda funciona. Se possível, gostaria

de uma ajuda para configurar as propriedades.

12184 Erro  ao  salvar  Relatório  de

Acompanhamento de Projetos.

Ao tentar salvar relatório de Acompanhamento de Projetos,

apresenta a mensagem:  

"java.lang.NumberFormatException: For input string: "I"" 

(Imagem mensagemErro). 

O erro começou quando selecionamos como Total o 
atributo "Valor:" (ID:671). 

12255 Datas  Realizadas  -  Salvar  uma

tarefa já concluída, que teve suas

datas  realizadas  alteradas

manualmente, as datas voltaram

a ser as da apropriação.

Após Salvar uma tarefa, já concluída, que tinha apropriação

de  horas  e  que  teve  suas  datas  realizadas  alteradas

manualmente na grade do cronograma, as datas voltaram

a ser as da apropriação.

12323 Criação de Projeto a partir de Dia

Não Útil.

Ajustar rotinas para, sempre que um projeto for criado em

dia não útil ele postergar o início para o próximo dia útil.

Independente da regra de alocação

12390 Situação  dos  projetos  não

atualiza.

Identificamos que na versão 9.0.2.19, para projetos criados

antes da aplicação do patch, ao atualizar % de conclusão e

datas de início e fim realizado via linha do cronograma não

está atualizando a situação do projeto.

12417 Top 10 Incidentes Mensais. Ao alterar no filtro no Relatório de Listagem de Demandas

o período de mês anterior para mês atual, o dashboard não

carrega. Está há mais de 10 min em carregamento.

Março de 2017 – Versão 9.0.2.20 | Correções e Melhorias



Versão 9.0.2.20
www.tracegp.com.br

12450 E-mail Demandas Encerradas. Desde o dia 16/02/2017, não estamos recebendo emails de

avisos  de  demandas  encerradas,  para  nenhum  usuário.

Gostaria  de  verificar  se  houve  alguma  mudança  de

parâmetro.

12491 Indisponibilidade de Criar 

Projetos.

Ocorrência não foi solucionada após aplicar versão 9.0.2.18

Cliente  relata  que  ao  criar  projetos  ocorrer  erro  com a
seguinte mensagem: 
"java.lang.IllegalStateException: NÃÂ£o 
hÃÂ¡ responsÃÂ¡veis para o projeto."
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Relação de Melhorias

ID TÍTULO DESCRIÇÃO

5135 Salvar  dados  em  Matriz  quando

salvo modelo de demanda.

Ao criar um modelo de demanda, os dados inseridos em

um atributo tipo Matriz não são salvos.

9197 Copiar atributo matriz na criação

de modelo de demanda.

Quando criado um modelo de demanda para um formulário

que utiliza atributo do tipo Matriz os dados preenchidos não

são copiados para a demanda criada a partir do Modelo. 

12283 Predecessoras Externas. Ao adicionar um projeto como pred. externo de uma tarefa

de  projeto,  trazer  os  dados  (acionar  o  Recalcular)

automaticamente.

Deve ser adicionado ao script a criação de um novo tipo de

TAREFA chamada -  Dependência Externa -  Esse tipo de

tarefa deve ser de sistema e fica abaixo de  Tarefa Resumo

na hierarquia.  A  rotina  deve ser  adaptada  também para

esse tipo tarefa. 

12284 Permitir  editar  Início  e  Fim

Realizados de Atividades Marco.

Permitir editar Início e Fim Realizados de Atividades Marco.

12331 Permitir  que  o  label  do  Destino

(nativo  do  formulário)  seja

editável.

Permitir que o label do Destino (nativo do formulário) seja

editável.

12388 Ajuste  na  Funcionalidade  do

Cockpit.

- Retirar permissão para controle de criação de Filtros;

- Ajustas os estilos de notificação;

- Permitir alterar o cockpit default;

- Desenvolver o componente de timeline;

12407 Alteração Atributo Matriz. Ao incluir uma nova linha incluir acima, ou fazer com que o

cabeçalho fique fixo;

12494 Mapeamento  automático  de

valores  entre  projetos  e

demandas  quando  demanda

criada a partir de projeto.

Na criação de demanda a partir de um projeto o sistema

pode preencher automaticamente os valores com todas os

campos  disponíveis  na  aba  dados  do  projeto  ou  seus

atributos.  O  mapeamento  deve  ocorrer  na  tela  de

mapeamento de demandas.
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CONTATO:
Acesse a Central do Cliente pelo link:

 http://tracegp.com.br

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