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 Novo visual dos formulários da aplicação. 

 
 

Preferências 

 No separador Parque passou a ser possível editar os termos associados à Criticidade do Objeto (Muito 
Crítico, Crítico, Normal e Baixo) e ao Estado Calibração (Conforme, Não Conforme, Conforme com 
Restrições e Fora Serviço); 

 No separador Trabalhos, na secção “Códigos Ordens Trabalho”, passou a existir uma nova opção 
designada por “Agregar Valores” para cada código utilizador que permite visualizar, caso esteja ativa, 
todos os valores introduzidos na aplicação para cada código utilizador; 

 No separador Trabalhos passou a ser possível editar os termos associados ao Grau Urgência da Ordem 
Trabalho (Crítico, Prioritário, Urgente e Normal); 

 No separador Pedidos passou a ser possível editar os termos associados ao Grau Urgência do Pedido 
Manutenção (Emergência, Urgência, Normal e Quando Conveniente); 

 No separador Materiais passou a existir uma nova opção designada por “Manter o Custo Unitário do 
Artigo mesmo com Existência igual a 0” que permite guardar o valor do custo unitário do artigo do último 
movimento efetuado na ficha do artigo, mesmo que não existam nenhuma unidade disponível em 
armazém. 

 
 

Parametrização – Parque – Localizações 

 Foi criado um novo parâmetro designado por “Localização” que é uma nova forma de coordenar os 
objetos de manutenção e funciona de forma idêntica à atual Organização Funcional, sendo, no entanto, 
opcional. A Localização é uma coordenada unicamente geográfica e serve para conhecer a localização 
exata onde se encontram os objetos (Pisos, Alas, Quartos, etc.). Esta árvore de localizações é, 
normalmente, única e comum a todo o parque de equipamentos. 

 
 

Parametrização – Trabalhos –  Biblioteca Preparações Padrão 

 Na Biblioteca Preparações Padrão, passou a ser possível inativar qualquer Preparação Padrão ficando a 
mesma automaticamente inativa em todas Fichas Manutenção Planeada, em todas as Ordens Trabalho 
programadas e em todas as ações corretivas do Modo Falhas em que tenha sido aplicada. Em qualquer 
momento, é possível ativá-la novamente. 
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Módulo Dashboard 

 Foi criado um novo módulo Dashboard que permite em tempo real e de forma rápida mostrar o estado 
geral da manutenção de uma organização. Neste módulo é possível visualizar: 

 Número total de Objetos Ativos e Inativos; 

 Número total de Ordens Trabalho agrupadas por Estado. No caso das Ordens Trabalho Terminadas, 
Encerradas e Não Realizadas, são apresentadas apenas as que ocorreram nos últimos 12 meses; 

 Número total de Artigos registados no Mestre Artigos; 

 Número total Encomendas. No caso das Encomendas Totalmente Recebidas, são apresentadas apenas 
as que que ocorreram nos últimos 12 meses; 

 Custo Manutenção Total no último mês e nos últimos 12 meses; 

 Os 15 Objetos que tiveram mais Trabalhos Não Planeados nos últimos 12 meses; 

 Os 15 Objetos que tiverem Custos Manutenção mais elevados nos últimos 12 meses; 

 Um gráfico de queijo com os equipamentos divididos por Estado; 

 Um gráfico de barras com todos os Trabalhos realizados nos últimos 12 meses, agrupados por Tipo 
Manutenção e por mês; 

 Um gráfico de queijo com todos os Trabalhos realizados nos últimos 12 meses, agrupados por Tipo 
Manutenção; 

 Um gráfico de queijo com todos os Trabalhos em Curso agrupados por dentro ou fora da Data Limite 
de Execução; 

 Um gráfico de queijo com todos os Trabalhos Programados por Prazo de Programação (Dentro Prazo, 
Terminar Prazo e Fora Prazo); 

 Os 15 Artigos registados num determinado armazém com Valor Stock mais elevado; 

 Um gráfico de queijo com o Valor Stock dos Artigos num determinado armazém agrupados por Classe. 
 
 

Dashboard – Relatório Trabalhos 

 Na opção Horas foi criado um novo relatório designado por “Objeto/Tipo Trabalho”, que de acordo com o 
critério utilizado, permite visualizar uma tabela e/ou gráfico com os objetos e respetivas horas 
manutenção agrupadas por Tipo Trabalho; 

 Na opção Horas por Funcionário a listagem antiga deu lugar a uma nova listagem onde é possível 
visualizar uma tabela e/ou gráfico com o número Total de Horas Realizadas por Funcionário. 

 
 

Parque  

 No módulo Parque passou a ser possível, escolher que árvore se pretende ver na vista principal, associada 
à lista de objetos (Organização Funcional, Entidade e Localizações); 

 Quando se está no modo “Organização Funcional” pode-se filtrar rapidamente pelas outras 2 
coordenadas “Entidade” e “Localização”. O mesmo se passa inversamente, em qualquer um dos outros 
modos; 

 No Filtro Objetos, passou a ser possível efetuar pesquisas por múltiplas Localizações; 
 Passou a ser possível imprimir os objetos agrupados por Localização. 

 
 

Parque – Objetos 

 Os estados dos equipamentos passaram a ser suportados pelos seguintes fatores: 

 Ativo ou Inativo – Define-se na Ficha Objeto como era feito anteriormente; 

 Disponível ou Indisponível – Pela criação de uma Indisponibilidade, que pode ser direta ou associada a 
uma Ordem Trabalho; 

 Em Manutenção – Sempre que haja pelo menos uma Ordem Trabalho que se encontre no estado “Em 
Curso”. 
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Parque – Ordens Trabalhos 

 Na janela das Ordens Trabalho, sempre que se acede ao Filtro Ordens Trabalho, o campo Objeto vem 
automaticamente preenchido com o Objeto que se encontra selecionado na janela das Ordens Trabalho. 

 
 

Trabalhos 

 No ecrã principal passou a existir a possibilidade de Emitir e/ou Encerrar um conjunto de Ordens Trabalho 
de uma só vez; 

 No Filtro Ordens Trabalho passou a ser possível nos campos das Datas por Estado OT, efetuar pesquisas 
por Data e Hora definidas pelo utilizador; 

 No formulário das Ordens Trabalho, ao abrir uma preparação e sempre que a mesma seja da Biblioteca 
Preparações Padrão, passou a ser possível visualizar no formulário das Preparações Padrão o conteúdo da 
Preparação associado à Ordem Trabalho em vez do conteúdo associado à Biblioteca Preparações Padrão. 

 
 

Trabalhos – Projetos 

 No formulário das impressões dos Projetos, passaram a existir mais 2 novas listagens, uma designada por 
“Relatório Projeto” que permite imprimir um resumo dos trabalhos executados em cada ordem trabalho e 
outra designada por “Custo Projeto” que permite imprimir uma listagem das ordens trabalho associadas 
ao projeto, com Data Fim e Total de custos associados aos Registos Mão de Obra, Materiais e Outros para 
cada ordem trabalho. 

 
 

Materiais –  Mestre Artigos 

 Na janela de seleção de Artigos – Mestre Artigos passou a ser possível Incluir, Abrir e Excluir artigos sem 
ter que fechar a janela evitando-se assim ter que executar a mesma operação só no ecrã principal. 

 
 

Materiais –  Armazém 

 Na Ficha do Artigo em armazém foram adicionados os seguintes campos: 

 Prazo Reaprovisionamento (Dias); 

 Custo Posse (%); 

 Custo Encomenda; 

 Stock Segurança. 
 

 No formulário de impressão, foi adicionada mais uma listagem designada por “Existência em Stock” que 
permite imprimir a Existência, Stock Segurança, Stock Mínimo e Stock Máximo de todos os artigos 
agrupados por Classe, Família e Subfamília e na opção Etiquetas passaram a existir mais 3 modelos de 
impressão consoante as necessidades de cada armazém; 

 No formulário de impressão, foi adicionada mais uma listagem designada por “Últimos Movimentos” que 
permite visualizar Data, Fornecedor e Documento Entrada da última Entrada, data última Saída e data 
último Inventário; 

 No Filtro Artigos – Armazém passou a ser possível efetuar pesquisas de Artigos sem Custo Médio, Com 
Movimentos e Sem Movimentos num determinado período de tempo; 

 Na janela de seleção de Artigos em Armazém, passou a existir a possibilidade de visualizar as Estatísticas 
do Artigo selecionado. 
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Materiais –  Entradas Armazém – Entradas Artigo 

 Sempre que seja efetuada uma Entrada Artigo, passou a ser possível indicar como opção o Centro Custo, 
Cliente e Rubrica; 

 No Filtro Entradas Artigo, passou a ser possível efetuar pesquisas por Centros Custo, Cliente e Rubricas; 
 Nas impressões das Entradas Artigo, passou a ser possível efetuar impressões das Entradas Artigo 

agrupadas por Centro Custo, Cliente e Rubrica. 
 
 

Estatísticas Artigo 

 No formulário Estatísticas Artigo, passou a existir um novo separador designado por “Estatísticas” que 
para além da informação referente aos Consumos, passou a incluir as seguintes informações: 

 Valor – Custo Médio Artigo e Valor Stock; 

 Gestão – QEE – Quantidade Económica de Encomenda e Ponto Encomenda; 

 Saldos – Existência, Nível Máximo, Nível Mínimo e Stock Segurança, Quantidade Pedida, Quantidade 
Encomendada e Situação. 

 Uma visualização gráfica que permite ver o nível stock. 
 
 

Encomendas 

 No formulário das Encomendas passou a ser possível anexar documentos a uma Nota Encomenda. 
 
 

Custos – Documentos Custo 

 Foi criado um novo acesso, designado por “Alterar / Apagar apenas os seus Documentos Custo”, que no 
caso estar ativo, permite imputar os Itens Custo e/ou apagar Documentos Custo apenas a Documentos 
Custo criados pelo próprio utilizador. No caso deste acesso não estar ativo, passou a ser possível imputar 
os Itens Custo a qualquer Documento Custo. 

 
 

Custos – Itens Custo 

 No formulário de impressão, na opção Agrupados por, foi adicionada uma nova listagem designada por 
“Objetos/Rubrica” que permite imprimir uma tabela com resumo de todos os custos imputados a objetos 
por Rubrica. 

 
 

Ferramentas – Registos Mão de Obra 

 Na opção “Agrupados Por” das impressões dos Registos Mão de Obra, passou a ser possível imprimir os 
registos de forma detalhada ou resumida; 

 A opção Horas por Funcionário que se encontrava no formulário do Relatório Trabalho passou a estar 
disponível na opção “Agrupados Por – Funcionário / Dia”. 

 


