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Documento da Versão 
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NOVAS FUNCIONALIDADES 
 

Geral 

 Foi adicionado à aplicação o idioma Tailandês.; 
 Na aplicação, passou a ser possível, mediante ativação de um Administrador, registar de forma automática 

todas as informações respeitantes a Equipamentos e Ordens de Trabalho, nomeadamente quando foi 
inserido, atualizado e eliminado da aplicação. Esta funcionalidade só está acessível no menu do utilizador 
aos utilizadores Administradores ou mais algum que tenha acesso a esta funcionalidade. 

 O carregamento de todos os dados, tabelas e gráficos do módulo Dashboard foi otimizado passando a 
apresentar os valores de forma quase imediata. 

 
 

Análises e Parâmetros automáticos  

 O cálculo dos valores dos Parâmetros Automáticos foi otimizado passando a apresentar os valores 
calculados de forma quase imediata. 

 Os Parâmetros Automáticos associados a Custos Manutenção passaram a apresentar os valores na Moeda 
Global e na Moeda Local consoante a moeda selecionada no ecrã principal. 

 Nos Indicadores Simples passou a ser possível visualizar os valores dos Parâmetros Automáticos e/ou 
Manuais da entidade selecionada. 

 
 

Parametrização 

 Na parametrização das Bibliotecas Preparações Padrão, passou a ser possível efetuar uma tradução 
personalizada da Descrição da Biblioteca e das tarefas em função do idioma da aplicação selecionado pelo 
utilizador. 

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

 
 

Parque 

 Na janela de Seleção Objetos passou a ser possível alterar a árvore funcional entre Sistemas, Centros 
Custo, Clientes e Localizações. 

 Nas Fichas Manutenção Planeada, passou a ser possível efetuar uma tradução personalizada da Descrição 
da Ficha Manutenção Planeada, tarefas e tarefas associadas a cada Preparação da Biblioteca Preparações 
Padrão em função do idioma da aplicação selecionado pelo utilizador. 

 

Trabalhos –  Ordens Trabalho 

 Nas Ordens Trabalho, passou a ser possível efetuar uma tradução das tarefas associadas a cada Preparação 
da Biblioteca Preparações Padrão em função do idioma da aplicação selecionado pelo utilizador. 
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Rotáveis 

Nas Ordens Trabalho, sempre que o Tipo Trabalho não seja sistemático, passou a ser possível adicionar e/ou 
remover equipamentos rotáveis numa Ordem Trabalho. 
 

 Ao adicionar um objeto, o equipamento fica como “filho” do equipamento principal da Ordem Trabalho 
mudando automaticamente as suas coordenadas referentes ao Sistema e respetivo Centro Custo e é 
registado automaticamente no Histórico Utilização do objeto adicionado; 

 Ao remover um objeto é solicitado ao utilizador através do formulário do Histórico Utilização que 
identifique as novas coordenadas do objeto removido. Todos os objetos descendentes, mudam 
automaticamente para as novas coordenadas. 

 Existe a possibilidade de consultar e imprimir os equipamentos que foram adicionados e/ou removidos em 
cada Ordem Trabalho 

 
 

Encomendas 

 Na janela dos Pedidos Compra, ao atender os Artigos de um Pedido Compra com fornecedor e custo 
unitários definidos, a Nota Encomenda passou a incluir os valores da consulta de acordo com os valores 
introduzidos no Pedido Compra. 

 
 

Erros Corrigidos 

 Em algumas situações, sempre que determinado utilizador estivesse associado a um conjunto de 
sistemas, alguns gráficos do Dashboard não carregavam. – 12-03-2019 

 Sempre que se apagava o texto de uma das 40 características do Tipo Objeto, o texto não estava a ser 
eliminado corretamente na base dados. – 01-02-2019 

 Na coluna Tipo Objeto, a descrição Tipo Objeto não estava a aparecer de acordo com o idioma 
selecionado na aplicação. – 25-02-2019 

 Sempre que a árvore do lado esquerdo do ecrã fosse as Localizações, o critério de carregamento dados 
na lista dos objetos, não estava a passar corretamente para o Filtro Objetos. – 28-01-2019 

 Ao efetuar a impressão da Ficha Objeto e/ou Ficha Técnica, as características do Objeto não estavam a 
ser impressas corretamente. – 18-01-2019 

 Em algumas situações uma Ordem Trabalho sem prefixo alfanumérico, podia ficar associada a uma 
determinada Série OT sem razão aparente. – 08-01-2019 

 Em algumas situações, ao abrir uma Ordem Trabalho sistemática, a caixa de seleção Periodicidade (Dias 
/ Semanas / Meses) aparecia ativa sem razão aparente. – 29-01-2019 

 Em algumas situações uma Entrada Artigo podia não ficar registada com a moeda associada ao respetivo 
armazém. – 09-01-2019 

 Em algumas situações o filtro Tipo Trabalho não estava a funcionar corretamente. – 25-01-2019 

 No relatório de trabalhos, Custos, o valor total dos Custos Mão de Obra, Materiais e Outros estava a ser 
calculado de forma incorreta. – 05-02-2019 

 Ao criar um novo Pedido Manutenção, o número do Pedido ficava com um formato incorreto. – 09-01-
2019 

 Em algumas situações, sempre que se selecionava um Objeto ao Pedido Manutenção e se introduzia um 
valor para o Registo Parcial do equipamento, a aplicação podia criar um registo inválido de 
funcionamento. – 20-02-2019 

 No módulo de pedidos de compra, ao selecionar a opção Entrada Armazém numa Nova Compra Artigo 
o módulo deixava de funcionar. – 29-01-2019 


