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Relação de Correções

ID TÍTULO DESCRIÇÃO

13066 Atributo Serviço não é apre-

sentado na tela após “Iniciar 

Registro” quando demanda é 

criada a partir de modelo

Verificar  que  o  atributo  serviço  aparece  em  branco

quando utilizamos modelos de demandas.

13065 Atributo tipo LABEL não apare-

ce nas seções quando primei-

ro posicionamento.

Foi encontrado um novo report do cliente, quando 

atributos do tipo LABEL são adicionados na primeira 

posição em uma outra seção, os mesmos permanecem 

ocultos durante todo o processo.

13064 Atributos anexo Favor verificar por que os atributos anexo 1 e anexo 2 do

tipo documento não ficam alinhados no tamanho médio.

97 Bug ao trocar  de abas atribu-

tos  somem na  aba  dados  do

formulário  Relacionamento

com Cliente

Ao trocar de aba nas demandas do formulário de relaci-

onamento com cliente alguns campos da Aba Dados so-

mem, como o campo Descrição, Navegador, Ambiente,

nome do usuário logado.

12855 Demandas  –  Atributo  tipo

usuário  não  apresenta  todos

os valores

Atributo tipo usuário não apresenta todos os valores da

lista. Após salvar o atributo preenchido, limpar o campo

e tentar preencher novamente somente apresenta o últi-

mo valor selecionado. Reproduzido na versão 9.0.2.23.

12184 Erro  ao  salvar  Relatório  de

Acompanhamento de Projetos

Ao tentar salvar relatório de Acompanhamento de Proje-

tos, apresenta a mensagem "java.lang.NumberFormatEx-

ception: For input string: "I""

12488 Erro  ao  tentar  ajustar  mapea-

mento  de  destinos  /  estados

no último item

O TraceGP não permite selecionar o Destino correto no

mapeamento de Estados para o último item da listagem

de destinos. Para as demais linhas é permitido selecio-

nar o destino correspondente.

12954 Problema com altura  customi-

zada  dos  atributos  (texto,

html...)

Desde a última atualização os atributos com altura 

customizada dos formulários pararam de respeitar a 

altura definida no formulário. Os campos passaram a ser 

exibidos sempre do tamanho padrão.
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12792 Problema para salvar uma ação

Preenche com Fórmula hora x

decimal

No passado criei uma ação Preenche com Fórmula 

dentro de uma regra de validação onde eu multiplicava 

um atributo do tipo hora por 1.3 normalmente, porém, 

agora ao tentar criar novamente esta ação está dando 

erro de fórmula inválida.

12278 Regra  Condicional  utilizando

como condição Usuário  Loga-

do no Estado Inicial da deman-

da, não funciona

Ao criar uma regra condicional, utilizando na condicional

SE o parâmetro de usuário logado e/ou Unidade Organi-

zacional, a regra não está sendo executada.

12976 Regra condicional não executa

se a condição de usuário loga-

do ficar em segunda linha

Ao criar uma regra condicional com a seguinte condição:

SE (atributo) é igual ao valor XXX

 SE usuário logado pertence ao destino XXX

a condicional não executa as ações, porém, se 

trocarmos de lugar as duas condições de forma que 

fique:

SE usuário logado pertence ao destino XXX

 SE (atributo) é igual ao valor XXX

Reproduzido no patch 9.0.2.23.

12811 Regra de Validação não salva

ação

Regra de Validação não salva ação.

12989 WebService -  Erro ao transitar

demanda

Ao transitar demandas por webservice, não está salvan-

do o motivo da Transição, o mesmo é informado no en-

velope soap, conforme arquivo anexado em documen-

tos.

12675 Erro  ao  utilizar  Atributo  Multi-

combo 

Ao utilizar um atributo do tipo Multicombo como agrupa-

mento, quando consultado é exibido um erro do Oracle,

devido a não conseguir interpretar o separador ¿->¿(fon-

te). Este erro não foi identificado anteriormente pois não

tínhamos  criado  nenhum  filtro  agrupado  com  atributo

Multicombo.

CONTATO:
Acesse a Central do Cliente pelo link:

 http://tracegp.com.br

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