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Gestor da 
ferramenta

Todos os 
utilizadores

96 Cursos Horas
Nova 
funcionalidade X

Com a nova release  3.35, passou a adicionar-se aos cursos o número de 
horas. Esta nova funcionalidade permite que:
1. Quando se abre uma sessão num curso x, é-lhe, por defeito, atribuído o 
número de horas estipulado para o curso;
2. Esse mesmo número de horas estipulado para um curso x serve de 
referência para, quando esse curso x é associado a uma competência, 
definir o número de horas necessário para qualificação.

Passou a ser possivel saber o número de horas necessário 
para qualificação numa competência por formação. É a 
soma das horas de todos os cursos associados à 
competência.

Não 3.35 Jan-13

95 Cursos Formadores
Nova 
funcionalidade X

A partir de agora, passa a ser possível definir o(s) formador(es) de um 
curso. Esta nova funcionalidade permite que:
1. No momento de criação de uma sessão dentro do curso x, o(s) 
formador(es) definidos para o curso passem para a sessão;
2. O(s) formador(es) definido(s) no curso seja(m) o(s) que surge(m) no 
relatório simples do plano de formação (que é o relatório onde se apresenta 
o mapa dos cursos a realizar no âmbito do plano de formação).

Permite mostrar os formadores previstos para cada curso no 
âmbito de um plano de formação.

Não
Ficha de apoio 

13.446
3.35 Jan-13

94 Cursos Inscrições
Nova 
funcionalidade X

Foi adicionada a possibilidade de o gestor de formação poder ter acesso a 
todas as inscrições qualquer que seja a sessão.
Encontra este motor de busca em:
Formação > Gestor > Cursos (Escolher curso) > Inscr ições

É agora mais fácil saber quem é que se 
inscreveu/frequentou um determinado curso.

Não 3.35 Jan-13

93 Pedidos fora do catálogo Disponibilidade
Nova 
funcionalidade X X

O processo de pedido fora do catálogo (que permite que colaboradores e 
chefias proponham cursos que não existam no catálogo de formação) não é 
usado por todos os nossos clientes.
A fim de facilitar a gestão, com a versão 3.35, é possível a aplicação XRP  | 
Gestão da Formação  funcionar com ou sem o processo de pedido fora do 
catálogo.

Permite que a aplicação funcione com ou sem a 
funcionalidade de pedidos fora do catálogo.

Não
Ficha de apoio 

13.424
3.35 Jan-13

92 Inscrição Gestão Melhoria X

Com esta nova release , no ecrã onde se gerem as inscrições numa sessão 
(em Formação > Gestor > Cursos > Sessões > Inscrições  ou em 
Formação > Gestor > Sessões > Inscrições ), adicionaram-se as 
possibilidades de:
1. Cancelar/marcar falta;
2. Alterar o plano de formação associado;
3. Gerir o interesse associado.

Facilita o dia-a-dia do gestor de formação, uma vez que, 
anteriormente, estas ações apenas podiam ser executadas 
de forma individual no ecrã da inscrição.

Não 3.35 Jan-13

91 Inscrição Avaliação do impacto Melhoria X X
É agora possível mostrar ao avaliador qual o valor da última avaliação de 
competências que o colaborador obteve nas competências associadas à 
formação que está a avaliar.

Não
Ficha de apoio 

13.423
3.35 Jan-13

90 Interesses Estados Correção X

Quando se regista a inscrição de um colaborador numa sessão que já 
terminou e o colaborador tem um interesse nesse curso (com ou sem plano 
de formação), esse interesse passa de imediato para o estado 
"concretizado". Nas versões anteriores, se o curso já tinha terminado, não 
se casava o interesse com a inscrição. No ficha de apoio associada a esta 
correção, detalhamos a relação entre os estados de uma inscrição e os 
estados de um interesse.

Não
Ficha de apoio 

13.422
3.35 Jan-13

89 Plano de formação Interesses Melhoria X

Com a versão 3.35, é possível gerir os interesses associados a um plano de 
formação no próprio plano. Para tal, basta seguir o menu:
Formação > Gestor > Planos de formação , selecionar um plano de
formação x e clicar sobre o botão "Interesses" .

Não 3.35 Jan-13

88 Plano de formação Pedidos fora do catálogo Melhoria X

É agora possível gerir os pedidos fora do catálogo associados a um plano 
de formação no próprio plano. Para tal, basta seguir o menu:
Formação > Gestor > Planos de formação , selecionar um plano de
formação x e clicar sobre o botão "Pedidos fora catálogo" .

Não 3.35 Jan-13

87 Inscrição Integração com Outlook Correção X X

O ficheiro VCalendar, que pemite colocar no Outlook/Calendário pessoal a 
informação sobre a formação e o período da formação, estava a ir buscar 
as datas erradas. Com esta versão 3.35, passa a ir buscar a data de início e 
a data de fim da sessão, e marca a formação com evento (dia inteiro), 
colocando, na descrição, local, data e horário. Estamos já a trabalhar para 
melhorar esta funcionalidade, permitindo colocar o horário exato da 
formação.

Esta funcionalidade vai ser melhorada em próxima versão, a 
fim de permitir marcar no Outlook/Calendário pessoal 
exatamente o horário da formação.

Não 3.35 Jan-13
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