Ecrã Principal
Quando se entra na aplicação, o utilizador fica automaticamente filtrado à última Entidade (Centro
Custo/Cliente) onde esteve a trabalhar;
Foram adicionados os idiomas Checo, Norueguês e Polaco à aplicação.

Preferências
No separador Custos deixou de ser possível alterar a referência da Moeda Global utilizada para o
apontamento de custos em toda a aplicação.

Parametrização – Empresa – Organização Funcional
Na parametrização da Organização Funcional, passou a ser possível efetuar uma tradução personalizada
da Descrição do Sistema em função do idioma da aplicação selecionado pelo utilizador.

Parametrização – Empresa – Centros Custo
No formulário dos Centros Custo, passou a ser necessário associar uma Moeda de trabalho local de
acordo com as Moedas registadas na aplicação a cada Centro Custo. A Moeda Local pode ser igual à
Moeda Global e não pode ser alterada a partir do momento em que exista pelo menos um custo
imputado a esse Centro Custo. Os Centros Custo de segundo nível e seguintes, assumem a Moeda Local
definida do seu Centro Custo de nível superior e não podem ser alterados;
Na parametrização dos Centros Custo, passou a ser possível efetuar uma tradução personalizada da
Descrição e respetivas caraterísticas do Centro Custo em função do idioma da aplicação selecionado pelo
utilizador.

Parametrização – Parque – Tipos Objetos
Na parametrização dos Tipos Objeto, passou a ser possível efetuar uma tradução personalizada da
Descrição e respetivas caraterísticas do Tipo Objeto em função do idioma da aplicação selecionado pelo
utilizador.
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Parametrização – Parque – Famílias
Na parametrização das Famílias, passou a ser possível efetuar uma tradução personalizada da Descrição
da Família em função do idioma da aplicação selecionado pelo utilizador.

Parametrização – Trabalhos – Tipos Trabalho
Na parametrização dos Tipos Trabalho, passou a ser possível efetuar uma tradução personalizada da
Descrição do Tipo Trabalho em função do idioma da aplicação selecionado pelo utilizador.

Parametrização – Trabalhos – Causas
Na parametrização das Causas, passou a ser possível efetuar uma tradução personalizada da Descrição da
Causa em função do idioma da aplicação selecionado pelo utilizador.

Parametrização – Trabalhos – Sintomas
Na parametrização dos Sintomas, passou a ser possível efetuar uma tradução personalizada da Descrição
do Sintoma em função do idioma da aplicação selecionado pelo utilizador.

Parametrização – Materiais – Armazéns
No formulário dos Armazéns, passou a ser necessário associar uma Moeda de trabalho de acordo com as
Moedas registadas na aplicação a cada Armazém. A Moeda Local pode ser igual à Moeda Global e não
pode ser alterada a partir do momento em que exista pelo menos um movimento de stocks nesse
Armazém.

Parametrização – Encomendas – Notas Adicionais
Passou a existir uma nova parametrização designada por “Notas Adicionais” que permite adicionar a cada
Encomenda um conjunto de notas predefinidas pelo utilizador.

Parametrização – Custos – Moedas
Na janela das Moedas, passou a existir a possibilidade de definir a Moeda Global utilizada para o
apontamento de custos em toda a aplicação. Se a Moeda Global não for definida, não é possível efetuar
nenhum apontamento de custo. Depois de a Moeda Global ser definida, já não é possível proceder à sua
alteração.

Trabalhos – Ordens Trabalho
Sempre que uma Ordem Trabalho seja sistemática e tenha uma FMP – Ficha Manutenção Planeada
associada, deixou de ser possível alterar a Periodicidade do Calendário e/ou Registos bem como o código
da Próxima FMP.
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Materiais – Armazém - Inventários
Ao realizar um Inventário passou a ser possível associar uma Rubrica ao Inventário.

Funcionamento Programa
Todos os utilizadores do programa podem estar filtrados a uma ou várias Entidades (Centros Custo /
Cliente), sem qualquer limitação, como acontecia em versões anteriores do programa.
Se o utilizador estiver filtrado a uma Entidade, com um Centro Custo ou Cliente definido na caixa da
Entidade do módulo Parque:
 A Moeda dessa Entidade é exibida na barra ferramentas;
 Toda a aplicação está limitada a essa Entidade;
 Todos os Custos são apontados na Moeda dessa Entidade e também (ao câmbio do registo) na Moeda
Global definida para a aplicação;
 Todas as análises, listagens e Dashboard, são visualizadas na moeda desse Centro Custo.
Se o utilizador não estiver filtrado a nenhuma Entidade, sem nenhum Centro Custo ou Cliente definido na
caixa da Entidade do módulo Parque:
 A Moeda Global é exibida na barra ferramentas;
 Toda a aplicação está limitada às Entidades que o utilizador tem acesso;
 Todos os Custos são apontados na Moeda Global e também (ao câmbio do registo) na Moeda Local da
Entidade referente à imputação.;
 Todas as análises, listagens e Dashboard, são visualizadas na Moeda Global.

Apontamento Custos
Todos os Apontamentos Custo passaram ter o Valor Custo na Moeda Local associada à Entidade onde foi
imputado e o Valor Custo na Moeda Global definida na aplicação.

Gestão Armazéns
Todos os Custos registados em movimentos Armazém passaram a ser registados na Moeda associada ao
armazém.

Encomendas – Notas Encomenda
Em cada Nota Encomenda passou a ser possível adicionar um conjunto de Notas Adicionais predefinidas
pelo utilizador.

Relatório Trabalhos
Na opção Custos do formulário do Relatório Trabalhos, passou a ser possível imprimir Custos agrupados
por Causa.

Ferramentas – Guias Transporte
No menu Ferramentas foi criada uma nova funcionalidade designada por Guias Transporte que permite
criar e imprimir Guias Transporte que servem para transportar Objetos e/ou Artigos de um determinado
local para outro. Uma Guia Transporte é constituída por:
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Número Guia Transporte;
Dois campos livres para Referências;
Data e Hora do transporte;
Matrícula Viatura;
Local Carga;
Local Descarga que poderá ser um Fornecedor ou um Cliente;
Uma lista de Objetos e/ou Artigos com respetivas quantidades;
Um campo de observações.

Módulo Pedidos Manutenção
O utilizador que efetuou o login no módulo Pedidos Manutenção passou a poder concluir um Pedido
Manutenção de outro utilizador desde que faça parte do mesmo Departamento.

Registos Mão de Obra
Em algumas situações, ao digitar o código de um funcionário no formulário do Registo Mão de Obra, o
nome do funcionário não aparecia corretamente.

Parque – Filtro Objetos
Sempre que o utilizador estivesse associado a uma Entidade (Centro Custo / Cliente) e/ou Sistema, a
opção “Sem Planos Manutenção” não estava a funcionar corretamente.

Parque – Planos Manutenção
Em algumas situações ao criar uma Nova Ficha Manutenção Planeada, o Tipo Trabalho de algumas Ordens
Trabalho associadas ao Objeto podia ser alterado sem razão aparente.

Parque – Registos Funcionamento
Em algumas situações ao criar um Registo Funcionamento, o valor do FMD – Funcionamento Médio Diário
do Objeto não estava a ser atualizado automaticamente.

Trabalhos – Biblioteca Preparações Padrão
A numeração sequencial do Código da Preparação Padrão não podia ser superior a 32.767.

Trabalhos – Calendário OT
No Calendário OT, ao arrastar uma OT Programada para uma nova data, a alteração não estava a ser
registada no Log Ordem Trabalho.
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Materiais – Entradas Armazém
Em algumas situações, e sempre que o Artigo seja gerido por Lotes, não era possível efetuar uma
Devolução ao Fornecedor.

Materiais – Saídas Armazém
Em algumas situações, e sempre que o Artigo seja gerido por Lotes, não era possível efetuar uma
Devolução ao Armazém.

Encomendas – Nota Encomenda
Em algumas situações, não era possível definir os valores para os artigos encomendados;
Em algumas situações, sempre que um Artigo encomendado tivesse associado a um Pedido Compra, na
impressão da Nota Encomenda esse Artigo podia ser impresso em duplicado.

Custos – Itens Custo
No formulário “Filtro Itens Custo” sempre que se ativava a opção “Lista OT” não era possível carregar a
listagem com os Itens Custo pretendidos.
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