Versão 9.0.2.23
www.tracegp.com.br

Melhorias e Correções Patch
Versão 9.0.2.21 a 9.0.2.23

Abril de 2017 – Versão 9.0.2.23 | Correções e Melhorias

Versão 9.0.2.23
www.tracegp.com.br

Relação de Melhorias
Painel Financeiro
Através do Painel Financeiro é possível extrair dados de lançamentos de custos e receitas de forma
flexível, gerando uma visão de cronograma orçamentário, utilizando agrupamentos, visualização distribuída
em período configurável, gráfico, filtros, exportações e envio por e-mail.

Inicialmente o painel foi concebido para a gestão financeira de projetos, mas diante da necessidade de
visualização de informações de lançamentos de custos e receitas também em demandas e tarefas avulsas,
foi realizada a inclusão de novas opções para o filtro de seleção (Demandas e Tarefas avulsas) que
define sobre quais entidades onde foram feitos lançamentos à consulta será realizada.
Por padrão todas as opções são apresentadas pré-selecionadas, de acordo com a permissão de acesso
a informação do usuário. Por exemplo, para a opção “Demandas” ficar habilitada/disponível para que você
consiga obter como resultado da consulta os lançamentos em entidades do tipo Demanda, primeiro será
necessário liberar, através da configuração de perfil, a permissão de Acesso a Informação, de Visualização
de Custos e Receitas para Demandas.
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Entre as demais opções de filtro, destacamos a opção “Incluir custos de RH”, a qual permitirá a
inclusão dos custos com RH no Painel Financeiro, possibilitando assim, uma visão mais ampla da situação
financeira dos elementos (projetos, demandas e tarefas) considerados no relatório. Os itens desta opção
somente ficarão habilitados, conforme a seleção realizada em “Consultar Lançamentos em”.

Diante destas melhorias o Painel Financeiro passou a fornecer uma consulta mais ampla de informações
relacionadas a custos, então mudamos sua localização para o menu Força de Trabalho>Painel
Financeiro.
Visando mais agilidade na consulta o Painel Financeiro trabalha realizando a busca das informações do
datamart que é atualizado diariamente, junto com as demais rotina noturnas do TraceGP, com todos os
dados informados até D-1.
Pensando em situações nas quais se faz necessária a extração de informações que ocorreram em um
momento mais recente, mas sem onerar a performance, incluímos no menu Console > Configurações > Aba
Geral a opção “Atualizar dados para o Painel de Financeiro”, através da qual é possível executar
imediatamente a rotina de atualização do datamart, atualizando o datamart com os dados até o momento
atual.
Também é possível configurar um período específico para descarte dos dados do datamart do Painel
Financeiro, através do menu Console > Configurações > Aba Geral opção “Descartar dados do Painel
Financeiro após". Este recurso fará com que os registros lançamentos fora do período informado sejam
eliminados, e não sejam mais carregadas no datamart.
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Web Services e Procedure de Banco
12467 – Acionamento dinâmico de Web Services e Procedure de Banco a partir
de formulários
Pensando em atender diversos cenários onde é necessária a integração com outros sistemas ou até
mesmo a busca de informações no TraceGP no momento do cadastro de uma demanda, desenvolvemos a
funcionalidade de acionamento dinâmico de Web Services e Procedure de banco a partir de formulários com
a chamada para execução diretamente na demanda no momento do cadastramento.
Com esta funcionalidade podemos, por exemplo, buscar dados de outro sistema para preenchimento de
campos no formulário, via acionamento de Web Service, chamado através utilização de um novo atributo
do tipo “botão”.

Para utilizar essa nova funcionalidade, basta cadastrar um atributo do tipo botão, associá-lo ao
formulário desejado e no menu de contexto do atributo associado ao formulário, configurar uma das ações:
“Executar Procedure de Banco” ou “Executar Web Service”.
Este botão também poderá ser utilizado como opção de coluna dentro de uma matriz, como no exemplo
abaixo, onde a chamada do Web Service ou Procedure de Banco será acionada para retorno das
informações, conforme o parâmetro enviado.
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Com esta funcionalidade também disponibilizamos melhorias no atributo matriz, tais como:


Opção de seleção (simples ou múltipla escolha) de itens da matriz, onde conforme o
exemplo acima, possível realizar a busca apenas dos horários das disciplinas selecionadas,
ou então selecionar os itens para o qual o WS deve realizar atualização em outro sistema.



Opção de apresentar a ordenação dos itens de uma matriz para melhor visualização.



Opção de “Valores Incrementais”, com esta opção habilitada ao realizar mais de uma
chamada do WS a matriz será sempre incrementa com os itens da nova consulta e caso a
opção esteja desabilitada os itens serão sempre apagados para receber os novos itens da
nova chamada do WS.

Controles de mensagens e erros foram tratados para a nova funcionalidade.
Também foram criadas rotinas de logs em banco de dados para melhor acompanhar a execução de
cada ação de botões, caso ocorra esta necessidade.

12702 – Ajustes no Webservice "Mapa Estratégico"
Alteração realizada para filtrar pelos grupos de permissões (dentro dos mapas) nos quais o usuário
pertence.
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Gestão Estratégica
12688 – No Painel de Gestão Estratégica exibir o campo Unidade de Medida do
objetivo ao lado dos labels Escore e Meta, na visão expandida
Para auxiliar no acompanhamento do andamento dos objetivos, agora no Painel de Gestão Estratégica
será possível exibir o campo unidade de medida do objetivo ao lado dos labels Escore e Meta, utilizando a
visão expandida.

12695 – No Painel de Gestão Estratégica, ao clicar sobre os Indicadores de um
objetivo, exibir como coluna o campo "Unidade de Medida" do indicador
Para auxiliar no acompanhamento do andamento dos objetivos, ao clicar sobre os indicadores de um
objetivo, será exibido como coluna o campo "Unidade de Medida" do indicador.

12566 – Atributo Multi Combos Mapa Estratégico – nível Indicadores
Realizada a inclusão de uma nova opção no cadastro de atributos do tipo multi combo Mapa Estratégico
na qual é possível definir se o atributo deve apresentar os indicadores no último nível.
Caso esta opção estiver habilitada as informações apresentadas para o atributo serão Mapa, Objetivo e
Indicador, caso contrário apresentará as informações Mapa, Perspectiva, Objetivo.

12564 – Ajuste em Pendência de Indicadores
Será apresentado como pendência apenas os indicadores de apuração manual.
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Gestão de Demandas
12325 – Movimentação de demandas em lote
Agora no TraceGP é possível realizar a movimentação de demandas em lote, otimizando assim o fluxo
naquelas situações em que há um grande volume de demandas.
Para habilitar esta funcionalidade basta acessar as configurações do formulário desejado e acionar a
opção “Permitir Alteração de Demandas em Lote”.
Após consulte o conjunto de demandas que deseja movimentar e no resultado da consulta o sistema
exibirá um Checkbox ao lado de cada registro de retorno e habilitará o menu de contexto (botão direito).
Neste momento será possível selecionar o próximo estado para o qual a movimentação deverá ocorrer e
um campo para registrar o motivo da movimentação. Automaticamente o texto informado ficará registrado
na aba de "Ocorrências" das demandas transitadas.

12687 – Tornar o campo Valores opcional no Painel de Gestão de Demandas
Realizado ajuste no Painel de Gestão de Demandas para tornar opcional campo “Valores” ao realizar
uma consulta.
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Relação de Correções
ID

TÍTULO

DESCRIÇÃO

12783

Ao abrir o cadastro de uma Ao abrir o cadastro de uma demanda filha e de uma cópia
demanda filha e de uma cópia da da demanda, os botões de ação e o botão Salvar da
demanda, os botões de ação e o demanda
botão

Salvar

da

filha/cópia

não

aparecem.

demanda Situação reproduzida em nosso ambiente de Produção no

filha/cópia não aparecem.

patch

9.0.2.22

conforme

prints

em

anexo

na

aba

Ocorrências.
12770

Atributo obrigatório

Verificamos que o atributo ID 587 (Serviço:) apenas no
formulário de registro do usuário ID33, não está respeitando
a obrigatoriedade do atributo. Ele aparece como obrigatório
no formulário, mas ao efetuar qualquer transição de estado
o mesmo não solicita o preenchimento obrigatório. Favor
verificar.

12540

Erro

TraceGP

-

Exibição

de No Painel de Gestão Pessoal dos usuários, está sendo

Projetos sem usuário relacionado exibido todos os projetos cadastrados no TraceGP, não
ao Diretório de Equipe

excluindo da visualização os projetos ao qual o usuário
logado não está envolvido.

12423

Erro ao exibir informações em Temos um portlet de listagem de Tarefas em um Dashboard
Dashboard de Projeto

de Projetos. Quando agrupamos qualquer coluna ou
simplesmente ordenamos os itens exibidos na listagem, o
filtro do Projeto em que estamos é ignorado e são exibidas
todas as tarefas de todos os projetos que se enquadram na
condição do Filtro.

12492

Error Cadastro de Produtos

Erro na inclusão ou alteração de Produto no Agile.

12726

Não é possível a utilização de um Não é possível a utilização de um atributo do tipo Botão
atributo do tipo Botão quando o quando o retorno chamado pelo mesmo se dá numa Matriz
retorno chamado pelo mesmo se com caracteres especiais no título
dá numa Matriz com caracteres
especiais no título
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12616

Quando um atributo do tipo UO Quando um atributo do tipo UO está dentro de uma matriz,
está dentro de uma matriz, no no Modelo de Impressão aparecem apenas os ID´s das
Modelo de Impressão aparecem UO´s, fora da matriz fica normal.
apenas os ID´s das UO´s, fora
da matriz fica normal.

12619

Quanto um atributo matriz ocupa Quanto um atributo matriz ocupa 2 folhas num PDF de
2 folhas num PDF de Impressão Impressão de Demanda, na segunda folha ele replica todas
de Demanda, na segunda folha as linhas já impressas na primeira (vide print em anexo na
ele replica todas as linhas já aba Ocorrências).
impressas na primeira

12594

[ERRO] - Busca com acentuação

Quando pesquisado um termo na palavra chave que possui
acento, não são exibidos informações do resultado da busca.

12652

[ERRO] - Erro Atributo Arvore

Ao cadastrar um atributo do tipo Arvore selecionar para que
todos carreguem em modo contraído não está sendo
obedecido
Marcado

no
o

formulário.

checkbox

de

cadastro.

No formulário alguns vem contraídos outros não.
12653

[ERRO] - Erro Atributo Destino

Ao cadastrar um atributo do tipo Destino não está sendo
salvo
Nos

o

grupo

formulários

de

são

destinos

exibidos

selecionados.

todos

os

destinos.

Selecionamos os destinos.
A

mensagem

Porém

são

de

sucesso

exibidos todos

os

é

destinos

exibida.
no

sistema.

Documento em anexo

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

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