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Documento da Versão 
 
 

  PRODUTO ManWinWin DATA INÍCIO 10-05-2019 

  VERSÃO 6.3.1.0 DATA FIM 12-06-2019 

 

 
 

NOVAS FUNCIONALIDADES 
 

Geral 

 Nas Preferências da aplicação passou a ser possível definir um tempo limite de inatividade dentro da 
aplicação. Sempre que um utilizador atinja esse tempo limite sem executar qualquer tipo de operação 
dentro da aplicação, o utilizador é informado que a sua sessão deixou de estar ativa e o seu posto fica 
disponível para outros utilizadores; 

 
 

Parque 

 Na Ficha Objeto passou a ser possível adicionar múltiplas notas ordenadas por data. Estas notas permitem 
para além de um texto livre, adicionar um ficheiro associado a cada nota. 

 

Trabalhos –  Ordens Trabalho 

 Na listagem principal do módulo Trabalhos, passou a ser possível agrupar as Ordens Trabalho por Objeto, 
Sistema, Centro Custo, Cliente, Tipo Trabalho, Função, Fornecedor, Responsável e Motivo Trabalho 
Pendente. 

 
 
 

 
 

Erros Corrigidos 

Custos – Documentos Custo / Itens Custos 
 

 Em algumas situações, sempre que um utilizador estivesse associado a um conjunto de Centros Custo, 
Clientes e Sistemas não era possível carregar a listagem principal com os Documentos Custos e Itens 
Custo. – 24-05-2019 
 
 

Parametrização – Administração Utilizadores 
 

 Nos separadores Centros Custo e Sistemas as descrições dos Centros Custo e Sistemas não estavam a 
aparecer de acordo com o idioma selecionado na aplicação. – 24-04-2019 
 
 

Parque – Planos Manutenção 
 

 Em algumas situações, as descrições das tarefas da Biblioteca Preparações Padrão nas Fichas 
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Manutenção Planeada não estavam a aparecer corretamente de acordo com o idioma selecionado na 
aplicação. – 23-04-2019 

 Em algumas situações, não era possível adicionar uma Preparação da Biblioteca Preparações Padrão. – 
30-05-2019 

 
 
Trabalhos – Ordens Trabalho 
 

 Em algumas situações, as descrições das tarefas da Biblioteca Preparações Padrão nas Ordens Trabalho 
não estavam a aparecer corretamente de acordo com o idioma selecionado na aplicação. – 23-04-2019 

 Em algumas situações, a descrição da Biblioteca Preparação Padrão nas Ordens Trabalho, não estava a 
aparecer corretamente de acordo com o idioma selecionado na aplicação. – 14-05-2019 

 No formulário das Ordens Trabalho e no separador Preparações não era possível adicionar 
manualmente uma nova Biblioteca Preparações Padrão. – 17-05-2019 

 
 
Trabalhos – Pedidos Manutenção 
 

 Em algumas situações, um Pedido Manutenção podia ficar associado a uma Ordem Trabalho de outro 
equipamento completamente diferente sem razão aparente. – 30-05-2019 

 
 
Materiais – Entradas Armazém 
 

 Em algumas situações, não era possível imprimir as Etiquetas Artigo para as quantidades totais 
recebidas; - 09-05-2019 

 
 
Materiais – Inventários 
 

 Em algumas situações, sempre que o Artigo fosse gerido por Lotes, o Custo Unitário do Artigo não estava 
a aparecer com o valor correto do Lote. – 26-04-2019 

 Em algumas situações, sempre que o Artigo fosse gerido por Lotes, ao consolidar um Inventário, os 
movimentos associados ao Lote não estavam a ser registados. – 26-04-2019 

 
 
Módulo Pedidos Manutenção 
 

 Ao abrir um Pedido Manutenção o campo Função aparecia preenchido com a função do utilizador que 
efetuou o Pedido sem razão aparente. – 13-05-2019 


