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Erros Corrigidos 

 

Ecrã Principal –  Preferências 

 No separador Actualizações, a opção “Garantir que todos utilizadores estão na última versão” não 
estava a funcionar correctamente. 

 
Parametrização –  Empresa – Fornecedores 

 Sempre que se apagava um Fornecedor, aparecia uma mensagem de erro. 

 
Parametrização –  Empresa – Organograma 

 Sempre que se apagava uma Especialidade, aparecia uma mensagem de erro. 

 
Parametrização –  Custos – Rubricas 

 Sempre que se apagava uma Rubrica, aparecia uma mensagem de erro. 

 
Parque –  Planos Manutenção 

 No separador Preparações das Fichas Manutenção Planeada, e sempre que se clicava numa coluna 
da listagem das preparações, as operações de alterar a ordem de execução de uma preparação 
(Para Cima / Para Baixo) passavam a funcionar de forma incorrecta. 

 
Trabalhos –  Ordens Trabalho 

 Sempre que se registava uma Indisponibilidade de um objecto ao terminar uma ordem trabalho, 
em algumas situações o objecto ficava inadvertidamente Indisponível; 

 Sempre que se terminava uma ordem trabalho sistemática, e a próxima ficha manutenção 
planeada estava associada a uma preparação padrão das bibliotecas preparações padrão, o texto 
da preparação, em algumas situações aparecia em duplicado no separador Tarefas e na própria 
preparação; 

 Sempre que se terminava uma ordem trabalho, cujo objecto associado ao trabalho de 
manutenção, fosse do tipo EMM e se registasse alguma informação relativa ao Certificado e Estado 
Calibração, nem sempre essa informação ficava registada correctamente; 

 No separador Preparações, e sempre que se clicava numa coluna da listagem das preparações, as 
operações de alterar a ordem de execução de uma preparação (Para Cima / Para Baixo) passavam 
a funcionar de forma incorrecta; 

 Sempre que se abria uma Leitura já registada numa ordem trabalho, a data dessa leitura era 
alterada inadvertidamente para a data actual do sistema; 
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 Sempre que terminava uma ordem trabalho sistemática sem nenhuma preparação associada, a 
ordem trabalho seguinte aparecia inexplicavelmente sem nenhuma tarefa planeada;  

 Em algumas situações, aparecia inadvertidamente a mensagem “Acesso negado. Por favor, 
contacte o administrador da aplicação.”, mesmo que o utilizador tivesse os acessos activos 
respeitantes às ordens de trabalho. 

 
Materiais –  Mestre Artigos 

 Sempre que se apagava um Artigo, aparecia uma mensagem de erro. 

 
Custos – Orçamentos Manutenção 

 Sempre que se seleccionava uma Rubrica num Orçamento e a base de dados da aplicação fosse em 
Microsoft Access aparecia uma mensagem de erro. 


