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Novas Funcionalidades 
 

Ecrã Principal  

 No módulo Parque passou a ser possível escolher a árvore que se pretende visualizar: Organização 
Funcional, Centros Custo ou Clientes; 

 No módulo Parque, o botão que permitia o carregamento dos objectos associados apenas a uma 
determinada Entidade (Centros Custo ou Clientes) foi redesenhado, mantendo-se todas as 
funcionalidades que existiam anteriormente. 

 
Ecrã Principal –  Preferências 

 No separador Geral passou a existir a possibilidade de “Gravar automaticamente registos 
alterados” sempre que se abre um item numa listagem e se utilizam as teclas do cursor no canto 
inferior esquerdo de cada formulário; 

 No separador Materiais passou a existir a possibilidade de serem introduzidos os “Pontos 
automáticos Código Estruturado Artigo” sempre que se digite o Código Estruturado de um artigo; 

 No separador Trabalhos passou a existir a possibilidade de se definir tempos limite execução para 
cada ordem de trabalho consoante o grau urgência do trabalho. 

 
Parametrização –  Trabalhos – Séries OT 

 Foi criada a nova parametrização Séries OT que serve de suporte aos prefixos alfanuméricos 
utilizados no Código OT quando estes se encontram activos. 

 
Parametrização –  Administração Utilizadores  

 Nos Dados Profissionais de cada utilizador, passou a ser possível associar um Documento Custo 
para os Registos Mão-de-Obra; 

 No separador Centros Custo, passou a existir uma opção que permite definir que o utilizador pode 
ser visto por todos, quando não tem nenhum Centro Custo associado; 

 No separador Acessos passou a ser possível definir para cada utilizador, acessos individuais para 
cada Série OT. 

 
Parque –  Registo Objecto 

 No separador Info. Complementares da Ficha Objecto, passou a existir a possibilidade de definir a 
Criticidade para cada equipamento; 

 Sempre que se reinicia o contador de um objecto, passou a ser necessário definir a data e hora da 
mudança de contador, e os valores do Contador Antigo e do Novo Contador; 

 A acção de Reiniciar Contador Objecto passou a ficar registada no Histórico Utilização do objecto; 
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 No separador Dados Operacionais da Ficha Objecto, passou a ser possível definir o Objecto 
Contador para os casos em que o Objecto não possui contador de funcionamento próprio e se 
pretende efectuar na mesma o registo funcionamento, baseado nos registos funcionamento do 
Objecto Contador seleccionado. 

 

Parque –  Planos Manutenção 

 No separador Preparações de uma Ficha Manutenção Planeada, passou a existir a possibilidade de 
ligar/desligar todas as Preparações Padrão da Biblioteca Preparações com um único clique. 

 
Parque –  Plano Trabalhos 

 No Plano Trabalhos passou a existir a possibilidade de seleccionar se os Trabalhos Não Sistemáticos 
devem ser incluídos ou não no respectivo plano anual. 

 
Parque –  Registos Funcionamento / Abastecimento  

 Nos Registos Funcionamento / Abastecimento, os valores dos Registos Total e Parcial passaram a 
suportar valores decimais. 

 
Parque –  Ordens Trabalho 

 Na janela das Ordens Trabalho, passou a existir a possibilidade de imprimir uma ou um conjunto de 
Ordens Trabalho seleccionadas pelo utilizador. 

 
Parque –  Histórico Utilização 

 No Histórico Utilização de um objecto, para além da informação respeitante à localização Sistema, 
Entidade e Operador, passou também a ser possível registar a informação respeitante ao Pai 
Objecto e à Família; 

 No Histórico Utilização de um objecto, passou a ser possível incluir, alterar e excluir registos 
manuais pelo utilizador; 

 No Histórico Utilização de um Objecto, passou a ser possível efectuar pesquisas de acordo com 
vários critérios no formulário Filtro Histórico Utilização; 

 No Histórico Utilização passou a existir a possibilidade de imprimir o histórico de utilização 
agrupado por Sistema, Centro Custo, Cliente, Operador ou Família. 

 
Trabalhos –  Ordens Trabalho 

 No ecrã principal das Ordens Trabalho, passou a existir a possibilidade de seleccionar mais do que 
uma Ordem Trabalho; 

 No ecrã principal das Ordens Trabalho, passou a existir uma nova funcionalidade designada por 
“Actualizar Listagem” que permite carregar a listagem apenas com as ordens trabalho que foram 
previamente seleccionadas; 

 As opções de pesquisa localizadas na barra de ferramentas do ecrã principal passaram a ter um 
comportamento diferente, sendo que em vez de anular o critério anterior utilizado para o 
carregamento da listagem principal, passaram a acrescentar as novas ordens trabalho às que já se 
encontram na lista; 

 No ecrã principal das Ordens Trabalho, passou a existir a possibilidade de imprimir uma ou um 
conjunto de Ordens Trabalho seleccionadas pelo utilizador; 

 Nas impressões das Ordens Trabalho passou a existir um novo tipo de relatório “Relatório 
Trabalhos” agrupados por Objecto, Sistema, Centro Custo, Cliente e Tipo Trabalho com o resumo 
horas homem e custos associados a Mão-de-obra, Artigos e Outros para cada Ordem Trabalho; 

 No ecrã principal das Ordens Trabalho, passou a ser possível reverter o estado OT desde que ela 
não seja sistemática, ou sendo sistemática se se encontrar no estado Em Curso ou Encerrada; 
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 Sempre que seja criada uma ordem trabalho não sistemática para um objecto, aparece um alerta 
sempre que o mesmo se encontre em período de garantia ou sempre que tenha um contrato de 
manutenção activo; 

 Sempre que se emite uma Ordem Trabalho, a Data Limite passou a assumir automaticamente o 
valor da Data Início do trabalho mais o tempo limite execução associado ao grau urgência do 
trabalho definido nas preferências da aplicação. 

 
Trabalhos –  Pedidos Manutenção 

 A janela de gestão Pedidos Manutenção passou a ser independente do ecrã principal da aplicação 
e pode estar sempre visível enquanto se executam outras operações na aplicação; 

 Os pedidos que tenham sido involuntariamente aprovados podem ser rejeitados, para situações 
em que não se queira dar seguimento ao pedido; 

 Os pedidos cujo requisitante tenha solicitado um Orçamento, passou a ser possível elaborar o 
Orçamento enquanto o pedido se encontra no estado pendente; 

 No Filtro Pedidos Manutenção, passou a ser possível efectuar pesquisas por Função e/ou 
Fornecedor associados ao destino do pedido. 

 
Materiais –  Registo Artigos  

 A Unidade de um artigo passou a ter um tamanho máximo de 5 caracteres. 

 
Materiais –  Registo Artigos Armazém 

 Na Ficha Artigo em Armazém, no separador Armazém, passou a existir um campo que permite 
definir se o artigo é “Crítico”; 

 Na ficha Artigo em Armazém, no separador Armazém, passou a ser possível colocar um artigo em 
modo “Inactivo”. Sempre que o artigo esteja inactivo, não é possível efectuar, para esse artigo, 
qualquer tipo de movimentos em armazém. 

 
Filtro Artigos Armazém 

 No Filtro Artigos em Armazém passou a existir a possibilidade de efectuar pesquisas pelos 
seguintes critérios: 

 Com Existência; 

 Sem Existência; 

 Artigos Críticos; 

 Com Custo Médio; 

 Artigos Inactivos. 

 
Encomendas 

 Passou a ser possível anular a emissão de uma Encomenda desde que o seu estado não seja 
Recebida Parcialmente ou Recebida Totalmente; 

 Na secção dos artigos encomendados, sempre que um artigo seja encomendado para uma Entrada 
Armazém, passou a ser possível associar a Entrada Armazém a uma OT, Objecto ou Entidade 
(Centro Custo/Cliente); 

 No Conjunto das Encomendas foi dada a possibilidade de se efectuar pesquisas por Centro Custo e 
Rubrica; 

 Nas impressões das Encomendas passou a ser possível imprimir o tipo de relatório “Resumo” por 
Centro Custo e Rubrica. 

 
Custos – Listagem Itens Custo 

 Nas impressões Itens Custo, passou a existir a possibilidade de imprimir os Itens Custo agrupados 
por Fornecedor. 
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Custos – Orçamentos Manutenção –  Controlo Orçamental  

 No Controlo Orçamental foram adicionadas mais 2 colunas “Em Execução” e “Situação”, que 
acrescentam ao cálculo do Orçamento os valores das Encomendas Emitidas mas que ainda não se 
encontram totalmente recebidas: 

 “Em Execução” – É igual ao valor do que foi encomendado para cada Rubrica e Centro Custo 
mas que ainda não foi recepcionado; 

 “Situação” – É igual à soma do valor Executado mais o valor Em Execução para cada Rubrica e 
Centro Custo. 

 
Ferramentas –  Registos Mão-de-obra, Artigos e Outros 

 Nas impressões Registos Mão-de-obra, Artigos e Outros, passou a existir a possibilidade de 
imprimir os registos agrupados por Fornecedor. 

 
Indicadores –  Relatório Trabalhos 

 No Relatório Trabalhos, para o tipo de relatório “Custos”, passou a ser possível efectuar um filtro 
por Rubrica e apresentar os resultados de acordo com o nível da rubrica seleccionada; 

 No Relatório Trabalhos passou a ser possível nos relatórios Ordens Trabalho, Custos e Horas, 
efectuar um filtro por Tipo Manutenção; 

 No Relatório Ordens Trabalho agrupadas por Órgãos, o gráfico passou a estar disponível apenas 
para o Tipo Objecto seleccionado e passou a visualizar o número de ordens trabalho ocorridas em 
cada órgão para esse tipo objecto. 
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Erros Corrigidos 
 

Parque –  Árvore Objectos 

 Em algumas situações, a pesquisa de objectos no modo árvore, não estava a funcionar 
correctamente, devolvendo menos objectos em comparação com o mesmo filtro aplicado no modo 
listagem. 

 
Parque –  Registos Funcionamento  

 As Projecções não funcionavam sempre que um objecto tinha um “FMD - Funcionamento Médio 
Diário” diferente de zero e a opção “Calcular por Registos” não se encontrava activa. 

 
Parque –  Planos Manutenção 

 Sempre que se activava ou se desactivava a Ligação Biblioteca de uma Preparação numa Ficha 
Manutenção Planeada, poderia ocorrer a duplicação das previsões de Mão-de-obra, Artigos e 
Outros nas respectivas Ordens Trabalho programadas para essa ficha. 

 
Trabalhos –  Ordem Trabalho 

 Sempre que nas preferências da aplicação, a opção “Copiar Ficheiros para Pasta Predefinida” 
estava desactivada para os documentos, não era possível associar ficheiros na listagem 
Documentos Realizado; 

 Sempre que se criava uma Ordem Trabalho baseada apenas por Registos Funcionamento, a 
aplicação deixava de funcionar. 

 
Registos Itens Custo 

 Sempre que o utilizador tivesse o acesso “Alterar/Apagar apenas os seus Itens Custo” activo, 
estava impossibilitado de registar um novo Documento Custo sempre que efectuava um novo 
registo de Mão-de-obra, Artigos, Abastecimento ou Outros. 

 
Registos Mão-de-obra 

 Sempre que se incluía um novo registo Mão-de-obra, a aplicação poderia deixar de funcionar. 

 
Módulo Pedidos Manutenção 

 Sempre que um utilizador tivesse o acesso para Aprovar / Rejeitar Orçamentos, estava 
impossibilitado de Aprovar / Rejeitar pedidos que não fossem do próprio utilizador. 

 
 
 


