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Documento da Versão 
 
 

  PRODUTO ManWinWin DATA INÍCIO 17-06-2019 

  VERSÃO 6.3.2.0 DATA FIM 24-10-2019 

 

 
 

NOVAS FUNCIONALIDADES 
 

Ecrã Principal  

 
 Foram adicionados os idiomas Alemão e Mandarim. 

 
 

Preferências 

 
 No separador Trabalhos e no grupo “Ordens Trabalho” passou a ser possível definir, ao reprogramar 

uma Ordem Trabalho se o Motivo Reprogramação é de preenchimento obrigatório ou não. 
 No separador Pedidos e no grupo “Pedidos Manutenção” passou a ser possível definir, que a Aprovação 

Pedidos Manutenção, pode ser feita (Automaticamente, Por Quem Pediu ou Por Quem Atende). 
 No separador Pedidos e no grupo “Pedidos Manutenção” passou a existir uma nova opção que obriga o 

utilizador a concluir os seus Pedidos Manutenção que se encontram no estado Atendido, antes de 
efetuar um novo Pedido. 
 
 

Dashboard 

 
 Na barra ferramentas passou a existir a opção de atualizar os Parâmetros Automáticos para um 

determinado ano selecionado pelo utilizador. 
 
 

Parametrização –  Empresa – Fornecedores / Clientes 

 
 Na Ficha Fornecedor / Cliente 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. 
 
 

Parametrização –  Empresa – Funcionário 

 
 Na Ficha Funcionário 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. 
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Contratos 

 
 No módulo Custos e Trabalhos passou a existir um novo recurso denominado por Contratos que permite 

gerir os equipamentos e respetivos trabalhos associados a um Contrato. Em cada Contrato é possível: 
 Associar o Contrato a um Centro Custo, Cliente ou Fornecedor; 
 Identificar um período de tempo em que o Contrato se encontra em vigor; 
 Adicionar ou remover um conjunto de equipamentos; 
 Associar uma Ordem Trabalho a um Contrato; 
 Em cada Ordem Trabalho do Contrato é possível indicar manualmente quantas Horas, Dias e 

Eventos é que essa OT consome ao Contrato; 
 Visualizar um resumo de Custos associados a todas as Ordens Trabalho existentes no Contrato; 
 Encerrar um Contrato e após confirmação do utilizador gerar um novo Contrato com os 

mesmos equipamentos do Contrato anterior. 
 
 

Trabalhos –  Ordens Trabalho 

 
 No formulário das Ordens Trabalho, separador Pedidos, passou a ser possível no fundo da listagem 

visualizar as Observações do Pedido Manutenção. 
 No formulário das Ordens Trabalho, separador Pedidos, passou a ser possível adicionar mais do que um 

Pedido Manutenção em simultâneo com a condição de que todos Pedidos selecionados têm que 
pertencer ao mesmo Objeto, Sistema e Entidade. 

 No formulário das Ordens Trabalho, separador Pedidos, ao adicionar um Pedido Manutenção (Aprovado 
ou Em Atendimento) no formulário de seleção dos Pedidos passou a ser possível aceder ao Filtro Pedidos 
Manutenção. 

 Ao terminar uma Ordem Trabalho, se a mesma atender pelo menos um Pedido Manutenção, o Órgão, 
Sintoma e Causa dos Pedidos Manutenção, se tiverem sido definidos, passam automaticamente para a 
Árvore FMEA. 
 
 

Trabalhos –  Pedidos Manutenção 

 
 No formulário dos Pedidos Manutenção as informações respeitantes ao Diagnóstico (Órgão, Sintoma e 

Causa) passaram a ser possíveis de serem alteradas enquanto o Pedido se encontra Pendente, 
Orçamentado, Aprovado e Em Atendimento. 

 A eliminação das Mensagens num Pedido Manutenção só pode ser possível se forem eliminadas pelo 
próprio utilizador. 
 
 

Materiais –  Armazém 

 
 No módulo Materiais – Armazém passou a ser possível visualizar e imprimir as Devoluções Fornecedores 

e Armazém. 
 
 

Custos – Documentos Custo 

 
 No formulário Documento Custo, passou a existir uma opção que permite definir se o Documento Custo 

pode ser visto por todos os utilizadores independentemente da Entidade imputada a cada Item Custo 
pertencente ao Documento Custo. 
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Módulo Pedidos Manutenção 

 
 No módulo Pedidos Manutenção, a visualização dos Pedidos Manutenção de outros utilizadores, só 

pode ser possível, através de um acesso específico atribuído a cada utilizador. 
 A eliminação das Mensagens num Pedido Manutenção só pode ser possível se forem eliminadas pelo 

próprio utilizador. 
 
 
 

 
 

Erros Corrigidos 

Dashboard 

 
 Em algumas situações ao terminar uma Ordem Trabalho, os Parâmetros Automáticos referentes aos 

Custos Manutenção e Pedidos Manutenção não estavam a ser atualizados automaticamente. – 13-08-
2019 

 
 

Dashboard – Indicadores 

 
 Em algumas situações os valores dos indicadores Simples e Compostos não estavam a ser calculados 

corretamente. – 01-07-2019 
 
 

Parametrização –  Parque – Tipos Objetos 

 
 Em algumas situações ao editar algumas das características, as mesmas não estavam a ser guardadas 

nas posições corretas. – 29-07-2019 
 
 

Parque –  Objetos 

 
 Na Ficha Objeto, separador Notas, ao tentar apagar uma Nota, a aplicação deixava de funcionar. – 04-

07-2019 
 

 

Trabalhos 

 
 No ecrã principal, a pesquisa rápida das Ordens Trabalhos não estava a pesquisar por todos os critérios 

que são apresentados na coluna “Interventor” nomeadamente Código e Nome do Responsável da 
Ordem Trabalho. – 17-06-2019 
 
 

Trabalhos –  Ordens Trabalho 

 
 Em algumas situações as Ordens Trabalho sistemáticas, podiam perder o código da Próxima Ficha 

Manutenção Planeada sem razão aparente. – 02-07-2019 
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 Em algumas situações as Ordens Trabalho, podiam perder as referências dos Pontos Leitura sem razão 
aparente. – 03-07-2019 

 Em algumas situações as Ordens Trabalho associadas a um Projeto, não era possível visualizar os valores 
definidos nos campos da Periodicidade. – 02-08-2019 

 
 

Materiais –  Saídas Armazém 

 
 Em algumas situações ao criar uma Nova Saída Armazém a mesma podia não ficar bem registada na 

aplicação. – 15-07-2019 
 
 

Custos – Documentos Custo 

 
 Ao repetir um Item Custo dentro de um Documento Custo era possível selecionar outro Documento 

Custo diferente. – 05-08-2019 
 
 

Custos – Itens Custo –  Filtro Itens Custos 

 
 Em algumas situações, ao selecionar a opção “Lista OT” o Filtro Itens Custo não estava a funcionar 

corretamente. – 08-08-2019 
 
 

Módulo Pedidos Manutenção 

 
Quando os Pedidos Manutenção estavam a ser aprovados automaticamente não estavam a registar a Data 
Aprovação do mesmo. – 22-07-2019 


