
Utilização Gestão Portaria Versão

Melhoria Processo
Associação de 

processos
x x

A guia de utilização fica agora disponível a todos os utilizadores de 

processos que vão partilhar um mesmo veículo, de modo a que qualquer 

um dos requisitantes possa levantar o veículo, mesmo quando não há 

motorista.

Agora é mais funcional juntar colaboradores num único veículo, quando 

as viagens são compatíveis e sem recorrer a um motorista.
2.70

Melhoria Processo Comentários x x x
Os comentários dos processos são, agora, enviados também ao utilizador 

do processo (requisitante), para além dos gestores.

Rentabilizar ao máximo a aplicação XRP |Pool como plataforma de 

comunicação, otimizando o tempo de todos os colaboradores e a 

eficiência do sistema.

2.70

Melhoria Configuração
Número máximo de 

processos
x

Passou a ser possível configurar, por grupo/pool, o número máximo de 

processos ativos por utilizador (para além da funcionalidade previamente 

existente, que funciona por pool de viaturas)

Controlo mais ajustado do número máximo de processos ativos, 

controlando o excesso de pedidos de alguns utilizadores.
2.70

Melhoria Exportações Portaria x x
A exportação dos movimentos da portaria está mais detalhada e inclui um 

novo filtro "parque".
2.70

Correção Veículos Atribuição x
No ecrã de atribuição, quando surgia apenas um veículo, não era possível 

alterar o motorista. Este problema ficou resolvido.
2.70

Correção Veículos Ocupação x

Nas pesquisas de veículos, os veículos estavam a ser classificados como 

requisitados quando tinham um processo no futuro, apesar de estarem 

livres nesse momento. Este problema foi corrigido.

Saber quais os veículos em parque que estão livres neste momento. 2.70

Correção Portaria Nomes x
No ecrã dos processos da portaria, sempre que um nome fica cortado por 

falta de espaço surge agora também, como nota amarela.
2.70

Utilizações possíveis

Principais novidades XRP  |Pool 2.70

Tipo
Impacto por tipo de perfil

Funcionalidade DescriçãoÁrea

Saiba mais sobre as funcionalidades a verde. 
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