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Nova Janela de Login 
O sistema conta com uma nova janela de login. 

 

 

Botão de Desconectar 
O botão para sair do sistema, anteriormente localizado no rodapé de aplicação, passar a ficar no 

topo, à direita, conforme imagem abaixo: 

 

 

Disponibilização do novo Menu 
Com o novo design do Sistema, o menu sempre ficará disponível na parte superior da tela e em 
uma nova ordem de disponibilização, conforme imagem abaixo: 
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Novo item de Menu “Apoio” 
Os itens de menu Preferências, Geral e Ajuda passam a ser subitens do novo menu Apoio, 
conforme imagem abaixo: 

 

Mensagens de Alerta 
Para tornar mais claro, as mensagens de alerta passam a ficar abaixo dos Botões de Ação, e 

agora com a opção de fechar ( ). 
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Botões de Paginação 
Os botões de navegação/paginação ficaram mais claros, conforme mostra a imagem abaixo: 

 

 

Campos de Data (Calendário) 

Para os campos no formato de Data, o pop-up de calendário foi substituído por um calendário 

mais dinâmico, aberto na mesma página e com visual mais limpo e rápido. O botão ( ) foi 
eliminado, sendo acionado ao selecionar o campo. 
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Ações (5W2H) de um Plano de Ação 

As ações já cadastradas para um plano de ação ficarão minimizadas, com a exibição inicial 
apenas do resumo. Para abrir de forma completa, basta clicar em qualquer parte do resumo, 
conforme imagem abaixo: 

 

Botões: Novo e Excluir para Registros em Abas 
Os Botões: Novo e Excluir passam a ser mais claros e suas respectivas funções serão específicas 
do registro com um todo. 

Estes novos botões poderão ser encontrados nos seguintes menus: 
 Cadastro de Indicador,  

 Cadastro de Plano de Ação, 

 Cadastro de BSC,  

 Cadastro de usuário,  

 Cadastro de Setor. 

 

No exemplo abaixo, o botão Novo irá gerar uma nova tela em branco para ser cadastrado um 
novo plano de ação.  O botão de exclusão irá excluir todo o plano de ação, independentemente 
de qual aba estiver. 

 

Resumo de uma Ação 
cadastrada. Para maximizar, 

basta clicar em qualquer 
parte da área de resumo. 
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Botões de Inclusão / Exclusão de um registro (como detalhe) 

Os botões para incluir ou excluir registros de um detalhe, conforme exemplo abaixo, ficarão 
disponíveis à esquerda, acompanhando cada linha de detalhe. 

 

O botão  inclui um novo registro abaixo do atual 

O botão  exclui o registro atual 

Obs.: Para concretizar a ação, o botão F10-Gravar deverá ser acionado, conforme o funcionamento usual. 

Botões [Limpar] e [...] 

Os botões  e o , utilizados para tratar informações provenientes de janelas pop-ups, 
mudaram de visual, conforme imagem abaixo: 

 

 =  

     =  
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Busca de Documentos 

Os filtros para o busca de documentos ficaram mais restritos conforme mostra a figura abaixo. Para 

outras opções de filtro, basta clicar em “Mais filtros” 

 

Alguns campos foram substituídos por figuras conforme relacionado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Relacionados 

 

Visualizar 

Imprimir 

Revisar 

Excluir 

 

 

 

 


