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Novas Funcionalidades 
 

Geral 

 Foi adicionado o idioma Russo em toda a aplicação; 
 Foram efectuadas melhorias de performance sempre que se arranca com a aplicação. 

 

Preferências 

 No separador Parque, passou a ser possível definir a percentagem atribuída a cada classe (A, B e C), 
utilizadas nas Análises ABC dos objectos. A soma das percentagens tem de ser sempre igual a 100. 

 

Parametrização –  Trabalhos – Tipos Projecto 

 Foi criada uma nova parametrização designada por Tipos Projecto que permite definir de que tipo 
serão os Projectos definidos no módulo Trabalhos. Os Tipos Projectos ficam associados a um Tipo 
Trabalho sistemático e definem igualmente se os Projectos associados a cada Tipo Projecto vão 
criar novas ordens de trabalho ou vão seleccionar ordens de trabalho existentes. 

 

Parque –  Filtro Objectos  

 No Filtro Objectos, passou a ser possível efectuar pesquisas pela Data Compra do objecto. 
 

Parque –  Árvore Objectos 

 No módulo Parque e no menu Ferramentas, passou a existir uma nova funcionalidade designada 
por Árvore Objectos que permite visualizar uma árvore completa com Sistemas, Objectos, Filhos e 
Artigos Aplicados. 

 

Parque –  Análise ABC 

 No módulo Parque, passou a ser possível efectuar análises ABC a objectos em termos de N.º 
Avarias e Custos de Manutenção. A análise ABC permite classificar os objectos em três classes, de 
acordo com o tipo de análise seleccionado: 

 Classe A – De maior importância, quantidade ou valor; 

 Classe B – Com importância intermédia, quantidade ou valor; 

 Classe C – De menor importância, quantidade ou valor. 
 

Trabalhos –  Imprimir Ordens Trabalho 

 A impressão dos Desvios - Registos passou a ter uma nova coluna com a identificação do Objecto e 
respectiva unidade de funcionamento; 
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 Na impressão das Ordens Trabalho passou a existir um novo relatório designado por “Projecto 
Factura” que permite visualizar os valores dos custos realizados, valores facturados e respectivas 
margens, para cada ordem trabalho agrupados por Objecto, Sistema, Centro Custo e Cliente. 

 

Trabalhos –  Projectos 

 Foi desenvolvida uma nova funcionalidade designada por Projectos que permite: 

 Agrupar Ordens de Trabalho para acompanhar o estado de execução de um conjunto de 
trabalhos; 

 Efectuar operações como Emitir, Terminar, Encerrar, Imprimir em bloco para as Ordens de 
Trabalho pertencentes a cada Projecto; 

 Ordenar a sequência das Ordens de Trabalho dentro de um Projecto, e com isso, imprimir as 
Ordens de Trabalho com a ordem pretendida; 

 Apontar recursos – Mão-de-obra, Materiais e Serviços com distribuição proporcional para um 
conjunto de Ordens de Trabalho; 

 Criar Projectos que servem como roteiro. Estes Projectos agrupam as Ordens de Trabalho com 
a mesma periodicidade que, ao serem terminados, geram um novo Projecto. 

 Os Projectos encontram-se disponíveis no módulo Trabalhos e podem ser criados a qualquer 
altura. Um Projecto tem, pelo menos: 

 Tipo Projecto; 

 Um número sequencial automático contido no Tipo Projecto; 

 Uma descrição livre; 

 A indicação se o Projecto vai criar novas Ordens Trabalho ou se vai seleccionar as Ordens 
Trabalho já existentes; 

 Uma periodicidade de Calendário, definida em Dias, Semanas ou Meses. 
 As Ordens de Trabalho têm sempre um número de ordem definido dentro do Projecto, podendo 

ser alterado consoante a ordem de execução do trabalho pretendido; 
 As Ordens de Trabalho funcionam exactamente como dantes, com a pequena diferença de 

exibirem, opcionalmente, a identificação do Projecto a que pertencem. Todas as Ordens de 
Trabalho pertencentes a um Projecto ficam bloqueadas, não podendo ser Emitidas, Terminadas e 
Encerradas individualmente fora do Projecto; 

 A Emissão, o Término e o Encerramento das Ordens de Trabalho de um Projecto, são sempre feitos 
automaticamente para todas as Ordens de Trabalho pertencentes ao Projecto. 

 

Trabalhos –  Projecto Factura  

 No formulário Projecto Factura, passou a ser possível identificar os descontos e respectiva taxa IVA 
para a Mão-de-obra, Artigos e Outros. 

 

Trabalhos –  Filtro Ordens Trabalho  

 O formulário do Filtro Ordens Trabalho foi completamente redesenhado, de modo a incluir mais 
critérios de pesquisa. No Filtro Ordens Trabalho passou a ser possível efectuar pesquisas por: 

 Projecto; 

 Tipo Objecto; 

 Órgão; 

 Sintoma: 

 Causa. 
 

Materiais –  Artigos Armazém 

 Na ficha Artigo em armazém, passou a ser possível editar o Preço Venda Artigo e respectiva 
margem, de modo a que a margem e preço final venha automaticamente sugerido no Projecto 
Factura nas ordens de trabalho. 
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Materiais –  Entradas Armazém 

 Nas impressões das Entradas Armazém, passou a ser possível imprimir as Entradas Armazém 
agrupadas por Artigo. 

 

Módulo Pedidos Armazém 

 No módulo Pedidos Armazém, passou a ser possível repetir um Pedido Armazém já existente. 
 

Registos Mão-de-Obra, Artigos e Outros  

 Sempre que se efectua um registo Mão-de-Obra, Artigos e Outros, na secção da imputação, passou 
a ser possível visualizar o estado em que a Ordem de Trabalho se encontra. 

 
 
 
 
 

Erros Corrigidos 
 

Trabalhos –  Calendário OT 

 No modo de visualização mensal, sempre que se reagendava uma ordem trabalho programada, a 
hora da data programada, passava inadvertidamente para as “00:00”. 

 

Trabalhos –  Projecto Factura 

 Em algumas situações, o valor da Margem e o Preço HH para as Funções no separador de Mão-de-
Obra, não estavam a aparecer com os valores correctos. 

 

Pedidos Manutenção 

 Sempre que se criava uma nova Ordem Trabalho associada ao Pedido Manutenção sem registos 
associado ao Objecto, a Data Programada da Ordem Trabalho não estava a ser calculada 
correctamente. 

 

Materiais - Inventários 

 Sempre que se efectuava a consolidação de um Inventário, a validação dos Movimentos não estava 
a funcionar correctamente. 

 

Materiais –  Devoluções Armazém 

 Sempre que se efectuava a devolução de um determinado artigo numa Saída Armazém e se o 
mesmo tivesse sido aplicado numa Ordem de Trabalho, o valor do preço aplicado no Projecto 
Factura não estava a ser actualizado. 

 

Indicadores Económicos, Técnicos, Organizacionais  

 Em algumas situações, sempre que a formula do indicador fosse criada num idioma diferente do 
Português, não era possível efectuar o cálculo do respectivo indicador. 

 

Módulo Pedidos Manutenção 

 Em algumas situações, ao repetir um Pedido Manutenção, o número do novo pedido era alterado 
inadvertidamente. 

 


