NOTA DE ATUALIZAÇÃO 1.44.0
A nova versão da plataforma Arkmeds traz melhorias, ajustes e correções
de falhas com o objetivo de melhorar a sua experiência de uso do
sistema. Abaixo, seguem as novidades incorporadas ao software nessa
versão:

01 

Implementação da possibilidade de editar o valor do serviço

de um orçamento

02 

Otimização da pesquisa do equipamento do solicitante no

cadastro de OS

03 

Tratamento na API para registros de OS excluídas para que

não ocorra bug no aplicativo

04 

Otimização da performance da tela de ordens de serviços

05 

Correção de falhas

-

Correção na contabilização das peças utilizadas em um orçamento;

-

Ajuste no carregamento da tela de chamado

-

Correção de erro 500 causado na criação de uma calibração direta para algum
equipamento que tenha calibração indireta;

-

Ajuste no filtro de OS;

-

Correção da apresentação dos dados automáticos no PDF para impressão de
uma OS;

-

Ajuste no limite de caracteres aceitos pelo campo “Pesquisa” na lista de
equipamentos;

-

Ajuste no limite de caracteres aceitos pelo campo “Quantidade” presente na
adição de múltiplos equipamentos;

-

Ajuste do campo "Período" do “Filtro de Vencimentos Serviços” da lista de
equipamentos para que seja possível incluir a data início e a data final do período
em questão;

-

Padronização do campo "Data Fabricação" do “Filtros Avançados” da lista de
equipamentos;

-

Correção na mudança de certificado do padrão usado no TSE;

-

Correção na lista de técnicos executores presente na edição rápida de OS, para
que não ocorra duplicação da mesma;

-

Correção no cadastro de uma nova empresa ou cliente;

-

Ajuste na máscara dos campos “Valor de Compra” e “Valor Residual” no cadastro
de novo equipamento.

A plataforma Arkmeds deseja que, cada vez mais, você tenha uma
melhor experiência de uso do sistema. Por isso, qualquer dúvida ou
sugestão de melhoria, entre em contato conosco através do chat.

