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Melhoria Complementos Estados

Foi adicionado aos complementos o estado 

Expirado. Este estado serve para descobrir de 

forma fácil quais os complementos em que a 

data atual é posterior à data de validade.

Quando os complementos passam ao estado 

expirado é enviado e-mail de aviso para os 

gestores de complementos.

Permite perceber os complementos que 

ultrapassaram a data de validade. Não altera 

qualquer das funcionalidades do complemento e 

pode voltar a ser colocado no estado ativo.

A passagem a este estado é automática função da data 

de validade.

Ver ficha de apoio nº 14431 

que apresenta os estados dos 

complementos e respetivo 

circuito.

3,50 Mai-14

Melhoria Complementos Estados

Foi adicionado aos complementos o estado 

Pedido ao Fornecedor. Este estado serve para 

descobrir de forma fácil quais os complementos 

que aguardam resposta do fornecedor. 

Deve colocar um complemento neste estado, 

sempre que efetuou o pedido ao fornecedor e 

aguarda resposta.

Ver ficha de apoio nº 14431 

que apresenta os estados dos 

complementos e respetivo 

circuito..

3,50 Mai-14

Correção Contratos Data de fim
A data de fim do contrato foi reduzida de 1 dia, 

pois deve apenas considerar-se o período de 

tempo em que o contrato está em vigor.

Esta correção tornou mais preciso o cálculo dos 

dias associados ao contrato dos veículos.

Menu                      

 Gestão > Veículos > Pesquisar > (escolher veículo) > 

|Contratos|

3,50 Mai-14

Nova Func. Contratos Data de fim efetiva

Foi acrescentado este campo que permite 

registar a data efetiva do fim do contrato. 

Mantêm-se o campo data fim que regista a data 

de fim contratada. Ou seja o novo campo apenas 

deve ser utilizado para registar a data de término 

quando esta é anterior à data prevista.

Menu                      

 Gestão > Veículos > Pesquisar > (escolher veículo) > 

|Contratos|

3,50 Mai-14

Nova Func. Contratos Gestão documental

Foi criado o botão "Documentos", onde se pode 

associar e consultar os documentos associados 

ao contrato do veículo em questão. 

Passou a ser possível associar ao contrato os 

documentos digitalizados

Menu 

Gestão > Veículos > Pesquisar > (escolher veículo) > 

|Contratos|    

3,50 Mai-14

Nova Func. Contratos Versões

O botão |Gravar| é agora chamado |Alterar|, 

enquanto foi criado o botão |Gravar Versão| que 

permite guardar todos os dados do contrato com 

a indicação de quem os gravou e da data em que 

foram guardados. Foi criado o botão |Histórico|, 

que permite consultar e listar o historial de 

versões de um contrato. O ecrã dos contratos do 

veículos foi dividido em duas áreas: Informações 

do Contrato e Mais Informações, sendo que 

nesta última área foram inseridos os dados 

relativos à quilometragem. 

Menu 

Gestão > Veículos > Pesquisar > (escolher veículo) > 

|Contratos|

A ficha de apoio nº 14.426 

explicita o funcionamento das 

versões.

3,50 Mai-14

Nova Func. Ficha do veículo Campos livres

A ficha do veículo passou a dispor da 

possibilidade de serem inseridos campos de livre 

configuração por cliente. 

Com esta release cada cliente pode personalizar a 

ficha do veículo. Sobre cada campo é possível 

especificar o formato ou associar listas e controlar 

a edição e visualização. A nova ficha do veículo 

encontra-se dividida em 5 zonas: Topo; Info abate; 

Dados Contabilísticos; Dados de configurações; 

Dados Técnicos. 

Os campos livres podem ser adicionados 

livremente a cada uma destas zonas.

A associação dos campos livres à ficha do veículo é 

configurável em:

Configurações > Gerais > Campos livres

Ver ficha de apoio nº 14430 3,50 Mai-14

Melhoria Ficha do veículo Condutor habitual

Face ao fato de nem todos os nossos clientes 

utilizarem a figura do condutor habitual, passou 

a ser opcional a gestão desta informação.

Facilita a usabilidade da aplicação.
A gestão da opção é feita em:

Configurações > Gerais > Ficha do veículo
3,50 Mai-14
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Melhoria Ficha do veículo Grupo Fiscal

Adicionámos à ficha do veículo uma nova 

parametrização que está integrada com as 

definições contabilisticas do serviço e permite 

enviar a informação para o ERP de acordo com o 

enquadramento do veículo em termos de 

tributação autónoma

Favor contactar o gestor de produto para aferir do 

funcionamento desta opção, pois as configurações e 

funcionamento dependem do tipo de integração com o 

ERP.

3,50 Mai-14

Melhoria Ficha do veículo Parques

Na ficha do veículo foi adicionada a possibilidade 

de poder escolher o parque através de motor de 

busca. Mantém-se a atual funcionalidade de 

escolher também por pulldown .

Facilita a escolha dos parques em clientes com 

muitos parques.
3,50 Mai-14

Melhoria Framework Botões
O botão |Adicionar Faturas| foi mudado  da 

zona da manutenção para o da zona de 

estatísticas.

Menu 

Gestão  > Veículos > (escolher um) > |Estatísticas| > 

|adicionar fatura|

No artigo nº 14.485 encontra 

estrutura de menus atualizada
3,50 Mai-14

Nova Func. Framework
Indisponibilidades - 
motivos

A configuração dos motivos de indisponibilidade 

passou para Configurações > Gerais > Motivos 

Indisp.

Encontra-se em:

Configurações > Gerais > Motivos Indisp.

No artigo nº 14.485 encontra 

estrutura de menus atualizada
3,50 Mai-14

Melhoria Framework Parques

O menu Configuração > Frota > Parques foi 

movido para o menu Configurações > Gerais > 

Parques, pois os parques são comuns a todas as 

aplicações: Gestão de Frota, Pools e Oficinas.

Configurações > Gerais > Parques
No artigo nº 14.485 encontra 

estrutura de menus atualizada
3,50 Mai-14

Nova Func. Indisponibilidades Criação

Passou a ser possível criar uma indisponibilidade 

sem ser necessário criar um processo de 

manutenção.

Aceda através de: 

Meus > Veículos > (escolher um) > Indisponibilidades

ou 

Gestão > Veículos > Pesquisar > (escolher um) > 

Indisponibilidades 

ou 

Consultas > Veículos > (escolher um) > 

Indisponibilidades

Mais informação no manual da 

funcionalidade - artigo nº 

14401.

3,50 Mai-14

Nova Func. Indisponibilidades E-mails

Passaram a ser enviados emails para o 

responsável e para o gestor quando uma 

indisponibilidade passa para o estado "Ativa" ou 

para o estado "Fechada", ou quando a 

indisponibilidade é fechada por processo manual.

Torna-se assim mais fácil para o cliente 

monitorizar o estado dos veículos da sua frota.

Mais informação no manual da 

funcionalidade - artigo nº 

14401.

3,50 Mai-14

Nova Func. Indisponibilidades Motivos

Quando a indisponibilidade é criada a partir de 

um processo de manutenção, o motivo da 

indisponibilidade é fixado a partir do motivo 

associado ao processo de manutenção. O 

casamento dos motivos de indisponibilidade com 

o de manutenção é feito na gestão dos motivos 

de manutenção.

Encontra-se em:

Configurações > Frota > Processos > Manutenção > 

Motivos

Aceda aos manuais das 

indisponibilidades e do 

processo de manutenção nos 

artigos nº 14401 e 14399.

3,50 Mai-14

Nova Func. Indisponibilidades
Quadro de 
imobilizados

Foi criado um quadro que mostra todos os 

veículos que se encontram imobilizados.

O quadro está disponível para todos os utilizadores com 

o perfil(s) e gestão de veículos [VUP; VOP´s; Executivos];

Encontra o quadro em:

Gestão > Veículos > Imobilizados

Menu                      

 Gestão > Veículos > Pesquisar 

> (escolher veículo) > 

|Contratos|

3,50 Mai-14

Nova Func. Perfis Consulta de Frota

Este perfil permite a um utilizador consultar os 

dados de qualquer veículo. Os dados acessíveis 

são: ficha do veículo; os processos; os contratos; 

seguros; documentos; complementos; eventos; 

gestão da manutenção; estatísticas e 

indisponibilidades.

O perfil permite também visualizar o mapa de 

veículos imobilizados.

Menus 

Consultas > Veículos > Pesquisar > (escolher veículo)

Consultas > Veículos > Imobilizados - aqui tem acesso a 

todos os veículos imobilizados.

Ver artigo nº 14433 onde se 

descrevem as funcionalidades 

associadas a este perfil.

3,50 Mai-14
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Nova Func. Perfis Gestor Pool

Foi atribuído ao perfil "Gestor Pool" as 

funcionalidades associadas a responsável de 

veículo para os veículos da pool de que é gestor.

Para aceder aos veículos da pool utilize o menu

Meus > Veículos > Gestor Pool - Veículos 
3,50 Mai-14

Melhoria Processos Crédito ao Plafond

Foi aberto um campo nos processos de crédito 

ao plafond para o autorizador colocar um 

comentário quando da autorização. Este 

comentário fica visível ao utilizador que pede o 

crédito após aprovação/rejeição.

O autorizador pode agora deixar registada a 

justificação da autorização ou rejeição do processo 

em questão.

3,50 Mai-14

Melhoria Processos
Envio de 
documentos

Foi criado um e-mail que sai para quem vai 

receber um documento a avisar o mesmo lhe foi 

enviado. O e-mail segue com o assunto "Envio de 

documento(s) - Processo nº xxx"

3,50 Mai-14

Melhoria Processos Manutenção

Os tipos de intervenção passaram a estar ligados 

às indisponibilidades. Ou seja de acordo com o 

tipo de intervenção pode ser criado de imediato 

uma indisponibilidade a fim de registar o tempo 

de imobilização e aparecer no quadro de 

imobilizados.

Permite de uma forma fácil saber todos os veículos 

imobilizados, desde quando e a causa.

A associação dos motivos de imobilização ás 

indisponibilidades é feita em:

Configurações > Frota > Processos > Manutenção > 

Motivos

Aceda aos manuais das 

indisponibilidades e do 

processo de manutenção nos 

artigos nº 14401 e 14399.

3,50 Mai-14

Melhoria Processos Manutenção

Adicionámos a este processo o estado "em 

reparação", que serve para indicar quando, num 

processo de manutenção, o veículo se encontra 

na oficina.

Serve para cada cliente saber exatamente o 

período em que o veículo está em reparação. Ao 

colocar no estado "em reparação" é criada a 

indisponibilidade que é encerrada quando a 

reparação é dada como efetuada.

Para colocar neste estado deve clicar no botão |Em 

reparação| quando o processo se encontra no estado 

autorizada.

Aceda aos manuais das 

indisponibilidades e do 

processo de manutenção nos 

artigos nº 14401 e 14399.

3,50 Mai-14

Correção Processos VOP - Aquisição

Foi alterado o estado do processos de 

complementos para "Pedir ao Fornecedor" 

quando o veículo é matriculado.

Permite identificar de forma mais fácil os 

complementos a solicitar aos fornecedores.

A ficha de apoio nº 14431 

explicita os estados dos 

complementos e respetiva 

fundamentação.

3,50 Mai-14
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