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Relação de Melhorias

Cockpit de Projetos – Inclusão do IDP, IDC e do responsável por atividade.

* Em atendimento as sugestões de melhoria id 12868 e 12870

A partir do patch 9.0.2.28, o Cockpit de Projetos apresentará no componente de Dados

do Projeto a informação do IDP e IDC do projeto, e no componente Timeline o responsável

pelas atividades consideradas no componente.
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Relação de Correções

ID TÍTULO DESCRIÇÃO

10334
Associação  de  demanda  à

Projeto

Na tela de associação de demanda à Projeto, não está

sendo possível visualizar os atributos do formulário para

realizar uma consulta. 

11897

Erro ao consultar demandas e

projetos  utilizando  filtro  pelo

campo Destino ou UO

Ao realizar uma consulta de demandas utilizando como

filtro  o  campo  Destino,  selecionando  um  grupo  de

destinos, está sendo retornadas diversas demandas de

outros  destinos,  conforme  anexo.

Inclusão  de  complemento  da  descrição  da  demanda:

"Complemento:

O  mesmo também ocorre  ao  utilizar  como opção  de

filtro a Unidade Organizacional, sendo que está opção

também  não  funciona  corretamente  em  filtros  de

Projetos.

Testes realizados na versão 9.0.2.19"

12276 Construtor de Relatório

Preciso incluir no construtor de relatórios um Objeto do

Tipo  Texto,  porém,  não  consigo  editar  o  objeto  em

nenhum  navegador.

Relatório DHO - Relatório de Registro de Acesso - ID 119

12910

Erro  na  importação  de  riscos

da  base  de  riscos  para  o

projeto

Ao selecionar um risco da base do TraceGP e clicar em

importar  o  sistema  se  comporta  como  se  estivesse

importando o risco para o projeto, mas nada acontece.

12932 Revisar  rotina  de  envio  de

plano  de  documentação  dos

projetos

Identificamos que o problema ocorre quando o projeto é

criado via template herdando o plano de documentação 

com distribuição de documentos onde os participantes 

são definidos por papéis.

Sendo necessário remover a distribuição por papel, 

salvar e incluir novamente para o plano ser enviado 

corretamente.

Descrição do Cliente:

A maioria  dos nossos projetos possuem um plano de

comunicação vigente, para geração e envio de link por

email  de  forma  quinzenal  do  documento  Relatório  de
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Status  -  Nova  MGP.

Observamos que não estamos recebendo esse email do

Trace.  Exemplo é o projeto 452.  O sistema até gerou

duas versões do documento Relatório de Status - Nova

MGP,  nos  dias  24/março  e  07/abril.  No  entanto,  os

usuários que deveriam receber o email  com o link do

documento, não receberam o email. Solicito a revisão da

rotina de envio dos planos de comunicações.

12934
Problema em filtrar tarefas com

filtros avançados

Estamos filtrando tarefas dentro da pesquisa de tarefas

de um projeto,  mas a consulta aparece menos tarefas

que deviam. Colocamos as tarefas que tem fim previsto

igual ao mês atual e só trouxe uma tarefa. Se olharmos o

cronograma  temos  mais  tarefas  nesta  condição.

Permitam-nos  dar  uma  dica:  parece  que  houve  uma

troca de datas previstas com executadas.

13072
Recurso  importar  Riscos  não

funciona no Chrome

O recurso Importar Riscos (acessado através do Menu 

Riscos -> Base de Riscos) não está funcionando no 

Google Chrome. Somente no IE. Sabemos que o 

navegador homologado é o IE11 mas estamos apontando

para conhecimento.

13101
Aba  "Ágil"  de  uma  demanda

não está carregando

Quando uma demanda está associada a um projeto e 

uma Sprint, a aba Ágil não está carregando.

Acessar a base;

Editar a demanda 19182 ou 19024;

Clicar na aba "Ágil".

Repare que a aba começa a carregar, mas fica em 

branco.

Provavelmente é alguma configuração feita errada, mas 

não conseguimos encontrar o quê.

13184 Erro  ao  Construir  Relatório

Gantt

Ao configurar  um relatório  dinâmico  com componente

Gantt  não  está  salvando  ou  considerando  os  campo

"inicio" , "fim" e "tipo de gantt" do componente. Também

não se pode afirmar que está registrando as informar do

"Campos".

Passos para reprodução:

1) Acessar o menu "Força de Trabalho" -> "Construtor de 
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Relatório Dinâmico" e inserir um novo ou acessar um já 

existente.

2) Incluir o componente do Gantt.

3) Configurar a consulta, parâmetros e campos.

4) Configurar tipo de gantt, inicio e fim.

5) Clicar em salvar.

6) A mensagem: "Informe Campos, Data Inicio, Data 

Fim,e Tipo Gantt" é apresentada.

13217
Erro  ao  Retirar  ou  mudar  a

Unidade Organizacional

Retirar ou mudar a Unidade Organizacional

Exemplo:  Projeto Ágil 107 Auditoria de Serviços

Alterar Back Office para Operações e BI

ERRO NÃO ESPECIFICADO

13232
Painel  exibe  demandas  que

não deveriam ser exibidas

O  painel  de  gestão  pessoal  está  exibindo  demandas

que  não  deveriam  ser  exibidas  para  o  usuário,  mais

especificamente  com  o  formulário  de  solicitação  de

mudanças no estado "Em Elaboração".

13239
Demandas  não  habilitam

campos na guia Ágil

No Formulário Scrum - Customer Story - Aba Ágil,  não

está  exibindo  os  campos  para  preenchimento,  por

exemplo, Produto, Projeto, etc.

13240 Bug Aba atendimento

No vídeo em anexo, é possível ver que estamos com um

problema quando utilizamos a aba atendimento. Ao abrir

o chamado, clicar na aba atendimento e retornar para a

aba “Geral”,  onde diversos  campos não  são  exibidos.

Isso  acontece  somente  com  a  aba  atendimento.

Possuímos  validadores  que  montam  painéis  de

atendimento e que não estão funcionando.

13395
Impossibilidade de alterar texto

no Construtor de Relatório

Impossibilidade  de  alterar  texto  no  Construtor  de

Relatório

CONTATO:
Acesse a Central do Cliente pelo link:

 http://trace.com.br
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