Preferências
No separador Trabalhos e no grupo “Campos Preenchimento Obrigatório” passou a ser possível definir se
os campos “Sintoma Avaria” e “Causa Avaria” são de preenchimento obrigatório ou não, sempre que o
Tipo Trabalho seja Não Planeado.

Parametrização – Trabalhos – Biblioteca Preparações Padrão
No formulário da Preparação Padrão passou a existir um novo separador designado por “Ferramentas”
que permite planear os Tipos Ferramentas e respetivas Quantidades que vão ser necessárias para a
realização do trabalho.

Registos Mão de Obra
Sempre que a imputação de um Registo Mão de Obra seja efetuada numa Ordem Trabalho, a aplicação
passou a atualizar automaticamente os valores do Período de Intervenção (PDI), Tempo Manutenção
(TDM) e Tempo Reparação (TDR) associados à Ordem Trabalho.

Parque – Objetos
Na Ficha Objeto, passou a existir uma nova opção que permite definir se o equipamento é uma
ferramenta. No caso de o equipamento ser uma ferramenta, todas as alterações são registadas
obrigatoriamente no Histórico Utilização do objeto.

Parque – Filtro Objetos
No formulário do Filtro Objetos, passou a ser possível efetuar pesquisas por Ferramentas.

Parque – Planos Manutenção
No formulário da Ficha Manutenção Planeada passou a existir um novo separador designado por
“Ferramentas” que permite planear os Tipos Ferramentas e respetivas Quantidades que vão ser
necessárias para a realização do trabalho.
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Parque – Histórico Utilização
Na Ficha Histórico Utilização passou a ser possível acrescentar uma observação em qualquer registo de
objeto.

Parque – Múltipla Edição Objetos
Na Múltipla Edição Objetos passou a ser possível acrescentar uma observação sempre que se procede à
alteração de um conjunto de objetos. Esta observação passa automaticamente para o Histórico Utilização
de cada objeto.

Trabalhos – Ordens Trabalho
No formulário das Ordens Trabalho passou a existir um novo separador designado por “Ferramentas” que
permite definir o planeamento e a utilização de Ferramentas em cada Ordem Trabalho. O planeamento
das Ferramentas é feito através da indicação do Tipo Ferramenta e respetivas Quantidades que vão ser
necessárias para a realização do trabalho. A utilização das Ferramentas é feita através da indicação da
Data, Operador e Ferramenta que foi utilizada na Ordem Trabalho.

Trabalhos – Pedidos Manutenção
Sempre que uma Ordem Trabalho tenha Pedidos Manutenção associados e a mesma não for realizada, o
utilizador desde que tenha acesso ativo para tal, passou a ter a possibilidade de decidir se os Pedidos
Manutenção devem ou não ser rejeitados.
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Ecrã Principal
No módulo Parque, a árvore Localizações não expandia para além do 2º nível.

Parametrização – Administração Utilizadores
Em algumas situações, no separador Acessos, sempre que se mudava o Perfil Utilizador na caixa seleção, a
aplicação deixava de funcionar.

Parque – Planos Manutenção
Em algumas situações, ao alterar uma Ficha Manutenção Planeada, as Ordens Trabalho Programadas
associadas a essa Ficha Manutenção Planeada não estavam a ser atualizadas corretamente.

Trabalhos – Ordens Trabalho
Sempre que se emitia um conjunto de Ordens Trabalho em simultâneo, a Data Início de cada Ordem
Trabalho não estava a ser registada.

Trabalhos - Projetos
Nos projetos do tipo Agrupar Ordens Trabalho, ao alterar a Data Programada de uma Ordem Trabalho a
mesma não era alterada.

Materiais – Pedidos Armazém
Em algumas situações, ao abrir um Pedido Armazém, podia aparecer uma mensagem de erro;
Em algumas situações, quando se associava um Pedido Compra a um Pedido Armazém, o estado do
Pedido Armazém não estava a ser atualizado corretamente.

Encomendas
Em algumas situações, não era possível definir os valores para os artigos encomendados;
No formulário da Encomenda Artigo, sempre que a Encomenda tinha um Pedido Compra associado, a
quantidade total a ser encomendada aparecia em duplicado.

Ferramentas – Análise ABC - Objetos
Sempre que se clicava em Calcular, o resultado do N.º Avarias e Custos Manutenção para qualquer classe,
aparecia com os resultados repetidos.
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