Histórico de atualizações do Software

TAG
Versão 5.6.1 - Data: 28/12/2018
Melhorias:
1.

Melhoria no filtro de pesquisa da tela de consulta, localizado na parte
inferior da tela, permitindo o uso dos critérios de busca na condição “1
OU mais”;

2.

Melhoria na cor do label dos campos da tela na inclusão de usuário
(região de preenchimento na parte inferior) que estava ilegível –
alterado para branco no fundo cinza;

3.

Melhoria no posicionamento das caixas de acessos às manifestações;

4.

Adicionado botão de voltar na barra de navegação das demandas para
transição das páginas em consulta de demandas;

5.

Mensagens da LAI agora são parametrizadas através de arquivo no
servidor.

Correção:
1.

Correção em textos cortados nos relatórios de demandas em novas e em
andamento;

2.

Correção de erro ao encaminhar e solicitar agilidade em sequência.
Sistema não alterava o status para não lida e não exibia os bloqueios
corretamente;

3.

Correção de limpeza de campos em dados complementares quando
selecionado assuntos relacionados a assédio moral e alterado esse
assunto para outro qualquer – os campos anteriormente preenchidos
não eram limpos na tela;

4.

Nova aba de anexos na tela de parâmetros para administrar de forma
prática os dados de parâmetros de anexos: ocultar ou exibir a opção de
anexar documentos para o cidadão (módulo externo), além de redefinir
os formatos e tamanhos de arquivos que devem ser permitidos para o
sistema;

5.

Correção de erro que ocorria na tela de “Pesquisa Parametrizável” com
local de encerramento;

6.

Correção do relatório estatístico para o navegador Google Chrome;

7.

Correção na exportação em processar comando – espaçamento do
arquivo exportado.

Versão 5.6.0 - Data: 19/12/2018
Melhorias:
1. Incluída tela para visualização do teor da demanda quando uma
demanda foi encaminhada para responder por algum órgão e ela foi
distribuída para outra lotação
 Ver em Consulta >> Botão Visualizar teor;
2. Adicionada a opção de "Salvar nota de encaminhamento" na tela de
encaminhamento de demanda;
3. Incluído botão de ofício na tela de consultas;
4. Adicionado o campo "Localização institucional do fato" na triagem e
parametrizada a obrigatoriedade de preenchimento dos campos "Local
responsável pela resposta" e "Localização institucional do fato" na
triagem;

5. Incluídas as opções de "Providência" e "Comentário" para a nota de
encaminhamento no encaminhamento de uma demanda.

Correção:
1. Melhoria na adição de anexo, validação da existência e permanência
do anexo para cadastrar a demanda;
2. Ajuste na home que cortava o link contador "Dependem de
complementação" em algumas resoluções do sistema;
3. Correção ao selecionar endereço pela tela de endereçamento;
4. Correção de erro na relação de escolha de municípios com território,
no cadastramento de demanda.

O manual do usuário dessa versão está disponível no redmine dos projetos.

Versão 5.5.4 - Data: 06/12/2018
Melhorias:
6. Nova tela para customização do retorno de recursos;
7. Melhorias no relatório de acessos ao TAG (auditoria) com novas
informações sendo exibidas no relatório;
8. Nova coluna no cabeçalho da demanda na "Pendência" e na
"Consulta", informando a quantidade de prorrogações em uma
demanda.
Correção:
1. Correção dos links dos contadores da home;

2. Correção nas lupas de Assunto e Demandante na tela de Filtros
Avançados que não exibiam o modal.

Observação: Foi gerada uma versão 5.5.3 exclusiva para um cliente fora do
Estado. As alterações efetuadas estão agregadas à versão 5.5.4 e não causam
impacto aos demais clientes.
Versão 5.5.2 - Data: 09/11/2018
Correção:
1. Correção dos contadores dos links da Home.

Versão 5.5.1 - Data: 26/10/2018
Melhorias:
1. Nova tela para modo de contato/resposta;
2. Adicionada mensagem de limitação de acompanhamento da
demanda no ato que o cidadão escolhe o anonimato;
3. Adicionada mensagem de limitação de acompanhamento da
demanda no módulo interno em Atendimento > Nova demanda.
Correções:
1. Correção no mecanismo de sigilo da demanda;
2. Correção do tempo limite para abrir recurso.

Versão 5.0.0 - Data: 04/10/2018
Melhorias:
1. Ativação da aba "Dados do autor" em pesquisa parametrizável;
2. Inclusão de gráfico de resumo de demandas na página home do
sistema;
3. Inclusão de novos links na página home do sistema como
"Dependem de minha atuação", "Dependem de complementação",
"Em triagem", "Pendentes", "Apuradas e não encerradas", dentre
outros;
4. Nova tela para parametrização dos links da Home: agora é possível
selecionar quais os links serão exibidos ou não;
5. Liberação da nova funcionalidade de Consultas especiais;
6. Liberação da nova funcionalidade de Filtros avançados;
7. Alteração no acompanhamento de demandas anônimas pelo
manifestante.
Correções:
1. Correção ao sair do sistema pelo módulo cidadão, na segunda
página do cadastro da demanda: o botão não funcionava
corretamente;
2. Correção do problema na seleção do sexo do cidadão no
cadastramento da demanda pelo módulo do atendente;
3. Corrigido problema com recurso pelo módulo do atendente.

