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Tipo Área Funcionalidade Utilizador
Gestor 
Pool

Portaria Descrição Utilizações possíveis Informação adicional na 
extranet Versão

Nova func. Configurações

Motivo com 

possibilidade de 

indicar veículo
x x x

Passou a ser possível tornar obrigatório a indicação de um 

veículo para determinado motivo de requisição. O utilizador 

apenas pode indicar veículos de que é responsável.

A configuração é feita em: 

Configurações > Pools > Motivos Requis.

Numa pool normal pode ser utilizado para quando o motivo é 

substituição de viatura poder indicar a viatura substituída. 

Numa pool de gestão de recursos pode servir para indicar a 

viatura a ser intervencionada.

2.80

Nova func. Framework
Pool para gestão 

de recursos
x

Quando uma pool é de recurso na homepage, o botão que 

permite a criação de um pedido surge em pulldown próprio 

separado do botão para pedir um veículo de pool.  A 

configuração é automática dependendo apenas se é pool para 

gerir veículos ou recursos.

Mais informação no 

manual da 

funcionalidade - 

artigo nº 14.483

2.80

Nova func. Configurações
Pool para gestão 

de recursos
x

É possível a configuração dos horários de funcionamento de 

um recurso, especificado em dias da semana e o intervalo de 

horários. A configuração é feita em Configurações > Pools > 

Pool >|Configurar Recurso|

Utilizável em pools para gerir recursos fixos (ex: máquinas de 

lavagens, estações de serviço)

Mais informação no 

manual da 

funcionalidade - 

artigo nº 14.483

2.80

Nova func. Configurações

Tempo de 

antecedência para 

requisitar
x

 É possível configurar o tempo de antecedência máximo com 

que é possível fazer o pedido de um veículo e/ou recurso. Esta 

configuração é feita ao nível do grupo em  Configurações > 

Pools > Grupos Pool

2.80

Nova func. Gestor de pool

E-mail a avisar de 

que tem de 

atribuir veículo
x

No menu Configurações > Pools > Pool é configurável por 

checkbox o envio de um e-mail para avisar o gestor da pool 

que tem um novo processo para atribuir veículo (atribuição de 

veículos em modo manual).

Permite em pools a funcionar em modo de atribuição manual 

e com pouco movimento o gestor ser alertado quando tem 

um processo a que tem de atribuir veículo.
2.80

Nova func. Portaria Linha do processo x
A portaria pode agora fechar um processo mantendo o 

mesmo número de Kms que foram apresentados quando da 

saída.

Esta opção permite que se não se sabe os Kms de entrada na 

viatura no parque, não obrigar a fazer qualquer registo.
2.80

Nova func. Portaria
Pool para gestão 

de recursos
x

Em pool para gerir recurso não existe a opção de assinalar a 

entrada de um veículo sem ser para encerrar o processo. O 

funcionamento em pool de recurso apenas admite inicio e fim 

de utilização.

Utilizável em pools para gerir recursos fixos (ex: máquinas de 

lavagens, estações de serviço)

Mais informação no 

manual da 

funcionalidade - 

artigo nº 14.483

2.80

Nova func. Portaria
Pool para gestão 

de recursos
x

Quando o processo pertence a uma pool a funcionar em 

modo de gestão de recursos, quando o motivo tem a 

indicação do o veículo a intervir/substituir na linha a matrícula 

que aparece é desse veículo e não do recurso.

Mais informação no 

manual da 

funcionalidade - 

artigo nº 14.483

2.80

Nova func. Processo
Pool para gestão 

de recursos
x x x

Foram feitas alterações nos nomes de estado que distinguem 

um processo pool normal de um processo pool de gestão de 

recursos. Quando neste último, o estado "Levantamento" 

denomina-se "Entrega", e o "Circulação" denomina-se "Em 

curso".

Utilizável em pools para gerir recursos fixos (ex: máquinas de 

lavagens, estações de serviço)

Mais informação no 

manual da 

funcionalidade - 

artigo nº 14.483

2.80


