NOTA DE ATUALIZAÇÃO 1.60.0
A nova versão da plataforma Arkmeds traz melhorias, ajustes e
correções com o objetivo de melhorar a sua experiência de uso no
sistema. Abaixo, seguem as novidades incorporadas ao software nessa
nova versão:

01 

Nova tela de equipamentos

Com as mesmas opções mas melhorias no design da tela.

02 

Adição de anexos na tela de empresas

03 

Adição do campo “total” nas Informações de pagamento

das ordens de serviços

04 

Melhorias nas pesquisas das empresas

Marcando “Todos” é selecionado todas as empresas do sistema, e
marcando “Todos pesquisados” é incluído apenas os resultados de
sua pesquisa.

05 

Correções

Melhorias ao gerar a OS pelo APP, o quadro de trabalho
definido no problema relatado é sincronizado e atribuído
para a OS;
Alinhamento dos campos da OS;
Correções nos campos em branco do laudo de qualificação
térmica;
Correções ao mudar a logo no sistema;
Melhorias ao gerar nova senha para os solicitantes;
Correções no laudo de qualificação térmica;
Melhoria no campo “Terceirizados Por” da Ordem de Serviço;
Melhoria no filtro da ordem de serviço, possibilitando
pesquisar mais de um solicitante;
Melhoria na criação de bases novas;
Correções nas notificações do chamado;
Correções na coluna “Problema relatado” na tela de
chamados;
Melhorias no campo “Serviços Terceirizados Por” no filtro das
ordens de serviço;
Melhorias nos campos "Superior" em cadastros de empresas;
e "Serviços Terceirizados Por" em Ordem de serviços, foi
adicionando um botão “X” ao lado para cancelar a seleção
dos campos;
Melhorias ao selecionar varias OS e assinar, foi adicionado
uma mensagem avisando que OS foram assinadas;
Correções no Play do checklist;
Correções nos filtros da Ordem de serviços;

Correções nos relatórios automáticos;
Correções nos gráficos do OTTO;
Correções no campo registro de horas do checklist;
Correções no calendario dos planos;
Melhorias no sistema usuários sendo desconectados;
Melhorias no Kanban, mostrando equipamento pelo
proprietário superior;
Melhorias na migração de planilhas;
Correções nos contadores dos chamados;
Melhorias nas impressões dos orçamentos, possibilitando
imprimir orçamentos de OS que estão com a validade
vencida;
Melhorias no campo "Somatório valor das peças(R$)" da
página de orçamentos, mostrando somente duas casas após
a virgula;
Melhorias nos indicadores de desempenho;
Correções no email disparado ao abrir um novo chamado;
Correções no envio de email ao criar um novo solicitante;
Correções nas notificações de e-mail.

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.

