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Melhorias 

 Alterada a edição do dispositivo para incluir o grupo de equipamentos 
habilitados para movimentação e qualidade de imagem importada do MobServ. 

 Alterada a rotina de integração de pedidos de venda para buscar a aplicação pelo 
tipo de documento vinculado a OS. 

 Incluídos botões de incluir e excluir na composição para tornar a interface mais 
intuitiva. 

 Disponibilizada nova interface para carregar relatórios do Crystal no Portal. 
 Otimizado o planejamento detalhado de OS/Projeto (edição de hora no grid, 

alterado o modo de planejamento do grid, edição mais ágil do planejamento 
detalhado por período). 

 Implementada a funcionalidade de visualização do saldo disponível na criação da 
tarefa em OS Filha. 

 Implementada a execução da rotina de processo pendente na solicitação de 
itens. 

 Alterado o comportamento dos componentes de edição de data para editar ano 
com 4 dígitos (Padrão Mega ERP). 

 Alterado o menu de Execução em blocos separados por assunto para facilitar a 
localização das opções. 

 

Ajustes e Correções  

 Alterado o critério de apropriação de contas a pagar para buscar todos os 
documentos independentes do saldo. 

 Corrigida a visualização da Margem de Contribuição (Atualizada após o cálculo 
do orçamento). 

 Corrigida a rotina de planejamento de tarefa a qual não atualizava o cronograma 
quando a atualização era realizada pelo grid. 

 Corrigida a rotina de geração de OS Filha. 
 Corrigido o erro de fórmula na tela de Checklist. 
 Corrigida funcionalidade de salvar e criar outros do apontamento de RH. 
 Corrigida a funcionalidade do botão da planilha do perfil. 
 Corrigido o comportamento do treeview de tarefas na criação de tarefas na OS, 

através do botão modelo. 
 Corrigida a edição da biblioteca de documentos (Ocorria erro na visualização de 

alguns tipos de documentos vinculados). 
 Bloqueado o uso simultâneo das telas de planejamento de tarefas e 

planejamento de OS/Projeto. 

 


