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104 Plano de formação Campos
Nova 
funcionalidade X

Foram criados três novos campos livres, configuráveis pelo cliente, no 
plano de formação. Estes campos servem para melhor descrever o próprio 
plano e, quando configurados, são apresentados nos relatórios dos planos 
de formação (simples ou completo).

Não
Ficha de apoio 

13.477
3.41 Fev-13

103 Interesses Estados
Nova 
funcionalidade X

Com a versão 3.41, passou a ser possível manter um interesse que não 
tenha sido concretizado associado ao plano de formação no  qual tenha sido 
criado e, ao mesmo tempo, criar um novo interesse para o mesmo 
colaborador num mesmo curso num outro plano de formação.
Para tal, criou-se um novo estado para os interesses, que designámos 
"registado".
Quando, num plano de formação, um interesse é colocado no estado 
registado, continua a ser considerado no cálculo dos indicadores desse 
plano, mas, na prática, funciona como se tivesse sido cancelado, podendo, 
por isso, voltar a ser associado ao mesmo colaborador no mesmo curso, 
seja num outro plano de formação, seja fora de um plano de formação.

O novo estado registado permite manter interesses num 
plano de formação fechado e, assim, considerá-los no 
cálculo dos indicadores desse plano de formação; ao mesmo 
tempo que permite que seja criado um novo interesse no 
mesmo colaborador no mesmo curso.

Não
Ficha de apoio 

13.476
3.41 Fev-13

102 Plano de formação Indicador temporal Melhoria X

Com a versão 3.41, foram criados um indicador temporal  e um indicador 
de situação  para os planos de formação.
Para a definição do indicador temporal , foram adicionados dois campos, 
"data de início" e "data de fim", de preenchimento obrigatório no momento 
de configuração de um plano de formação.
Com base na informação dada pelo novo indicador temporal  e na 
informação dada pelo grau de concretização , foi, então, criado o 
indicador de situação .
Assim, se o valor combinado entre grau de concretização  e indicador 
temporal  estiver abaixo dos 70%, o indicador de situação  apresentar-se-á 
com uma bola encarnada; se o valor combinado estiver abaixo dos 85%, 
então, surgirá com uma bola amarela; noutros casos, acima de 85%, surgirá 
uma bola de cor verde.
Numa proxima release , iremos adicionar a possibilidade de o cliente poder 
gerir as percentagens que condicionam este novo indicador visual.

Passou a ser possível ter uma noção mais precisa do 
decorrer de um plano de formação, com informação não 
apenas do seu grau de concretização, mas também do 
tempo disponível para a sua execução.

Não
Ficha de apoio 

13.474
3.41 Fev-13

101 Relatórios Formação Melhoria X X

Até ao lançamento da versão 3.41, seguindo-se o menu Relatórios > 
Formação , devido a um bug  do plug in  Java, os relatórios surgiam com 
erros. Agora, é possível definir (por cliente) se o plug in  Java está ou não 
ligado e, quando desligado, surge a mensagem: “O gráfico não está 
disponível.”

É possível disponibilizar o ralatório da formação aos 
utilizadores sem ter o plug in  Java.

Sim 3.41 Fev-13

100 Interesses Estados
Nova 
funcionalidade X

Com esta versão, passou a ser possível concretizar um interesse ativo num 
curso com uma inscrição numa sessão já concluída desse mesmo curso, 
mesmo que anterior à data de criação do interesse.
 

[Nota: por esta nova funcionalidade surgir no seguimento da funcionalidade 
introduzida na aplicação com a versão 3.35 e descrita na linha 90 do PDF que lhe 
está associado e disponível na extranet , a ficha de apoio que a acompanha é 
também a n.º 13.422, entretanto completada com nova informação.]

É possível concretizar um interesse com uma inscrição 
concluída.

Não
Ficha de apoio 

13.422
3.41 Fev-13

99 Sessões Código Correção X
Seguindo o menu Formação > Gestor > Sessões , é agora possível realizar 
a pesquisa ou pelo código do curso, ou pelo nome do curso, ou pelo nome 
da sessão.

Não 3.41 Fev-13

98 Cursos Código Correção X Seguindo o menu Formação > Gestor > Cursos , é agora possível realizar 
a pesquisa quer pelo código do curso, quer pelo nome do curso.

Não 3.41 Fev-13

97 Cursos Código Correção X
Seguindo o menu Formação > Base de dados > Cursos | Sessões , é 
agora possível realizar a pesquisa quer pelo código do curso, quer pelo 
nome do curso.

Não 3.41 Fev-13
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