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Relação de Melhorias
Painel de Gestão Pessoal - Disponibilização do Quadro Avaliador (pendências do Controle de
Aprovação)
* Em atendimento a sugestão de melhoria id 13186
A partir do patch 9.0.2.27, estamos entregando a melhoria funcional no Painel de Gestão Pessoal a qual
permitirá que, rapidamente, os usuários visualizem e identifiquem o número de demandas pendentes de sua
avaliação (via configuração do recurso de Controle de Aprovação) no Painel de Gestão Pessoal, possam
acessá-las e aprová-las ou reprová-las.
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Relação de Correções
ID

TÍTULO

DESCRIÇÃO

13113

Ao atribuirmos uma tarefa avulsa na aba Entidades a mesma
Aba Entidade - Atualização não fica visível até que não realizado um refresh (F5) na
automática após a criação de página da demanda, se a demanda for nova ao fazermos
tarefas
isso a tela será limpa e direcionada para a abertura de uma
nova demanda, vem de encontro ao chamado ID:13112.

12869

No Cockpit de Projetos e no Painel Executivo as informações
Cockpit de Projetos - Totalização
de horas previstas no componente Gráfico de Horas
no Gráfico de Horas Previstas
previstas e Realizadas estão erradas.

12826

Ao enviar Cockpit de Projeto via e-mail, os itens
Cockpit de Projeto está sendo
selecionados no filtro, estão sendo divididos por página,
enviado repartido em várias
porém pelo tamanho ele deveria ser exibido apenas numa
páginas.
página.

13109

Favor verificar as duas situações abaixo, conforme
conversamos:
1-Execução de procedure
O formulário que está com o problema na execução da PCK
é Registro de Manutenção Corretiva.
Ao transitar uma demanda do estado Aberta para Regra SLA,
clicando no botão "Atualizar SLA", as seguintes procedures
são executadas, via regra de validação:
pck_linx_sla.p_atualiza_ack_prev que atualiza/preenche o
atributo id 444 - OLA Início Previsto da aba P&D SLA
pck_linx_sla.p_atualiza_sol_prev que atualiza /preenche o
atributo id 445 - OLA Fim Previsto da aba P&D SLA
Ocorre que quando a demanda é gerada via WS no TraceGP
Execução
de
Procedure
e tentamos transitar a demanda para preenchimento dos
p_atualiza_ack_prev via transição
atributos a procedure p_atualiza_sol_prev é executada
de estado ou atributo botão
corretamente e preenche o campo, já a procedure
p_atualiza_ack_prev aparentemente não é executada, não
exibe mensagem de erro e não preenche o campo id 444 OLA Início Previsto da aba P&D SLA. Exemplo de demanda
via WS id 30209 em que o campo não foi preenchido.
Quando a demanda é gerada manualmente por dentro do
Trace, as procedures são executadas corretamente, ou seja,
os campos são preenchidos.
2 - Execução de procedure via atributo tipo botão:
Favor incluir ocorrência orientando que a procedure que está
sendo executada via botão necessita de um parâmetro de
retorno na sua especificação para que a execução do botão
funcione corretamente.
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13120

Lentidão
no
formulário Lentidão no formulário Requisição NEP ao selecionar as
Requisição NEP ao selecionar opções de Reabertura de turma e Alteração de Fonte de
opções em atributo multicombo
Recurso do atributo Cat_Requisição (NEP).

13243

Lentidão no sistema TraceGP

Prezados, o sistema está apresentando uma lentidão
considerável. Favor coletar logs e evidência que possam
apontar as causas.
Quando é clicado no ícone de excluir recurso (Menu
Recursos Humanos > Diretório de Equipe > Recursos de
projeto) e este recurso é o Gerente de Projeto, é mostrada
uma mensagem dizendo que não é possível excluir o
gerente, porém, o recurso perde o vínculo ao papel de
gerente.

11838

O nome do recurso permanece aparecendo como Gerente de
Perca de vinculo ao Papel Projeto no menu Projeto > Dados do projeto, porém seu
Gerente de Projeto e exclusão do papel de gerente de projeto sumiu, em alguns casos, o
Organograma.
nome do recurso também some do Diretório de Equipe.
Outro bug recorrente desta "exclusão" do gerente de projeto
é que o Organograma é excluído, já que a primeira linha do
Organograma é do papel de Gerente de Projeto e como
filhos os demais papéis. Após a exclusão do organograma,
não é mais possível incluir uma nova raiz com o gerente de
projeto e os papéis que já estavam vinculados ao
organograma também somem.

13265

Edição de Cronograma
Performance do Sistema

vs Notamos que ao editar cronogramas a performance do
sistema cai muito, precisamos que seja verificado.

13211

Problema de performance
"Recalcular" projetos

no

13191

Estou com o projeto 1103, em produção, onde ocorreu o
seguinte
problema:
1. Partes interessadas e recursos do projeto foram
cadastrados
com
sucesso.
2. O Organograma foi montado com sucesso.
3. Foi necessário remover um recurso do projeto, ao fazê-lo,
o organograma sumiu (ele não estava no organograma!) e
Problemas no diretório da equipe
outros recursos foram removidos do projeto. Notei que os
recursos que não foram excluídos ficaram sem os papéis que
eu
tinha
definido.
4. Nem imagino o que mais foi afetado por este problema...
Pergunta:
- como não é possível editar os recursos no diretório da
equipe, como fazer para corrigir os papéis que sumiram?

Ao executar a ação de recálculo do cronograma de um
projeto o sistema apresenta problema de performance no
recálculo.
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13112

Favor verificar, pois ao abrir uma nova demanda não é
possível atualizarmos a página da mesma (F5), pois ao
Refresh
demandas
(F5)
fazermos isso, ao invés de atualizar a demanda corrente, a
Formulário fica em branco após
tela é direcionada para a abertura de uma nova demanda,
atualização
sendo necessário pesquisar a demanda anterior para o
termino do procedimento.

11675

O Trace sempre apresenta uma demora demasiada para
gravar a aba DADOS do projeto. E por algumas vezes, o
sistema tranca. Isso acontece na versão que utilizamos
Demora e travamento para salvar atualmente do TraceGP em produção (versão 8.0.2.18).
aba DADOS do projeto - campo E na nova versão que estamos homologação (9.0.2.14), a
OBSERVAÇÃO
lentidão continua acontecendo. Não travou, pois não temos
concorrência nesse ambiente. Frequentemente atualizamos
o atributo SETIC Observação e toda vez ao SALVAR a aba
Dados, e a situação reportada acontece.

12514

Os dados referentes ao gráfico Evolução Histórica do Projeto
Arquivo PDF do Cockpit enviado
e à tabela Timeline não estão exibindo os dados no arquivo
por agendamento com campos
recebido por e-mail, já no TraceGP eles estão sendo exibidos
em branco
normalmente, arquivo em anexo.

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

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