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Tipo Área Funcionalidade Descrição Interesse / Utilizações possíveis Onde encontrar / Como configurar Requer 

configurações
Informação 
adicional na 

extranet

Nova 
func. Partilha de 

viagens
Lançamento da 
funcionalidade

Permitir que o utilizador, ao fazer um pedido 
de requisição de veículo em pool, possa 
disponibilizar lugares na viatura para os 
quais outros utilizadores se podem associar, 
como passageiros, partilhando a deslocação.

A partilha de viagem tem várias 
vantagens, tais como: permitir tornar 
mais eficiente a utilização do parque 
automóvel; economizar tempo e 
dinheiro; contribuir para a redução das 
emissões de poluentes e fomentar o 
convívio entre colegas.

A configuração é feita em:
Configurações > Pools > Pool > (seleção da pool)
através do campo "Permitir ao utilizador partilhar 
a sua viagem?". Neste mesmo menu a opção do 
campo "Pode escolher se inclui outros 
utilizadores?" deve estar a "Sim".
Requer ainda que o utilizador escolha, na criação 
de um processo pool, a opção "Sim" para o campo  
"Aceito partilhar a minha viagem". 

Requer configurar 
a opção.

Manual - Partilha 
de Viagem 
(Artigo nº 15793)

Melhoria Portaria - Visitas Observações
No registo de visitas pela portaria, passam a 
poder ser adicionadas observações enquanto 
não for dada a saída da visita.

Permitir à portaria  fazer atualizações do 
campo "Observações" durante o período 
de tempo em que a visita está no parque.

No ecrã das visitas em:
Portaria > Gestão > |Visitas|, 
o campo "Observações" está disponível ao 
registar uma nova visita.

Não requer.
Manual - Registo 
de Visitas
(Artigo nº 15795)

Correção Processo Levantamento pelo 
utilizador

Foi corrigido o facto de até esta versão o 
utilizador poder colocar uma data de 
levantamento inferior à data em que o 
veículo lhe foi atribuído.

Quando o levantamento é feito pelo 
utilizador a data de levantamento tem de 
ser superior à data de atribuição.

O levantamento pelo utilizador é feito clicando no 
botão |Levantar| disponível no ecrã do processo 
pool em: Meus > Processos Pool > (seleção do 
processo)

Requer que a 
opção para 
levantamento pelo 
utilizador esteja 
ativa.

Manual - Registo 
do levantamento 
e do fecho pelo 
utilizador
(Artigo nº 15744)

Correção Processo Registo de 
movimentos

Corrigimos o facto de as entradas e saídas 
em outros parques não estarem a ficar 
associadas ao processo. 

Não requer.

Melhoria Processo Comentários lidos 
e resolvidos

Os comentários dos processos fechados sem 
saída por falta de levantamento são gerados 
no estado "Resolvido". Até à data eram 
gerados no estado "por Ler".

Permitir o foco nos comentários mais 
relevantes.

Os comentários são acedidos clicando no botão 
|Comentários| na ficha dos processos pool 
fechados sem saída  ("FechSS").

Não requer.

Melhoria Processo Comentários lidos 
e resolvidos

Os comentários dos processos cancelados 
automaticamente por não ter sido  atribuído 
um veículo são gerados no estado 
"Resolvido". Até à data eram gerados no 
estado "por Ler".

Permitir o foco nos comentários mais 
relevantes.

Os comentários são acedidos clicando no botão 
|Comentários| no ecrã do processo pool 
cancelado.

Não requer.

Melhoria Processo Entrega da chave
O registo da Entrega de Chave fica assinalada 
pela sigla EC, na listagem das 
"Entradas/Saídas no Processo".

Permitir mais facilmente identificar se a  
passagem para o estado circulação foi 
feito por entrega de chave (EC) ou por 
saída de parque. 

A listagem das "Entradas/Saídas no Processo" é 
acedido selecionando o botão |Entradas/Saídas| 
no ecrã do processo.

Não requer.
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Tipo Área Funcionalidade Descrição Interesse / Utilizações possíveis Onde encontrar / Como configurar Requer 

configurações
Informação 
adicional na 

extranet

Melhoria Processo
Registo de 
entradas e saídas 
por sistema 
externo

Ao ser registada uma entrada , este 
movimento afeta os processos pool  da 
seguinte forma:
1. Encerra todos os processos pool no estado 
devolução;
2. Associa uma entrada a todos os processos 
no estado circulação:

Melhora o cálculo dos tempos utilizado e 
efetivo nos processos pool quando as 
entradas e saídas são registas por 
sistemas externos (ex: GPS, Via Verde).

Apenas aplicável a clientes com veículos 
equipados com GPS ou sistemas de passagem em 
parques.

Não requer.

Melhoria Processo
Registo de 
entradas e saídas 
por sistema 
externo

Ao ser registada uma saída, este movimento 
afeta os processos pool da seguinte forma:
1. Passa a circulação o processo em 
levantamento com a data de inicio mais 
próxima da data da passagem;
2. Coloca uma saída em todos os processos 
no estado circulação.

Melhora o cálculo dos tempos utilizado e 
efetivo nos processos pool quando as 
entradas e saídas são registas por 
sistemas externos (ex: GPS, Via Verde).

Apenas aplicável a clientes com veículos 
equipados com GPS ou sistemas de passagem em 
parques.

Não requer.

Melhoria Relatórios Processos No relatório de processos foi adicionada a forma 
de levantamento (coluna BC).

Permite identificar a forma como o 
veículo foi levantado. Atualmente a 
aplicação permite o registo por: 
a) portaria; 
b) sistema externo (ex: dispositivos de 
localização; Vias Verdes);
c) na própria aplicação, pelo utilizador ou 
pelo gestor de pool
d) na aplicação XRP |Mobile

O relatório está disponível em: 
Relatórios > Pools > Processos > Todos Não requer.
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