Novidades

2020

DCS - Horários
A versão 2020 do DCS-Horários inclui uma interface renovada e muitas novidades. Vejamos as principais:

App DCS-Horários
A APP DCS-Horários recebeu novas funcionalidades, entre elas:
 Nova vista Semanal e vista Diária melhorada. As duas
vistas, na versão 2020, suportam os modos S/M/L
(small, medium, large) que permitem representar intervalos/espaços entre as aulas;
 A APP pode agora ser utilizada por Auxiliares/Funcionários e suporta vários administradores;
 A nova versão disponibiliza horários das salas e informação de salas livres. Estas funcionalidades estão disponíveis para Administradores, Auxiliares e Funcionários.

Simultâneos 2020
Na versão 2020 a criação de simultâneos (nos Planos
Curriculares) ficou centralizada em apenas um botão,
<Simultâneos>. Existe uma nova janela para criar simultâneos que:
 Permite incluir e/ou retirar atividades apenas com
duplo clique;
 Ao abrir mostra o plano da turma atual, mas permite
escolher outras turmas para criar também simultâneos multi-turmas;
 Permite incluir apenas uma das aulas da atividade
com a opção <Apenas aula>.
A Ficha do Simultâneo foi também completamente renovada.

Pesquisa / Listas
As listas (Turmas, Professores, Salas, etc.), largamente
usadas no DCS-Horários permitem, nesta versão:
 Filtrar itens em tempo real (ao digitar), mostrando
apenas os itens que satisfazem a pesquisa. Esta funcionalidade também está presente nos Planos Curriculares e Horários;
 Destacar o texto a procurar sublinhando-o em cada
item da lista;
 Filtro/marcação multicritério (profs. das turmas, dos
grupos disciplinares, turmas dos anos, etc.).

Backups S.O.S.
A construção de horários é um trabalho crítico. E se falhar a ligação à net na véspera da abertura do ano escolar? É ai que a nova funcionalidade pode ajudar:
 Backups S.O.S. são cópias de segurança feitas a partir
dos dados atualmente em memória (sem consulta ao
servidor Cloud);
 Estas cópias são feitas automaticamente ao trabalhar
na Cloud (ao fechar o programa ou quando falha a ligação à net, por ex);
 No modo S.O.S. pode continuar a construção/edição
de horários de forma normal. Está, no entanto, limitado a um utilizador e não terá acesso a algumas ferramentas de apoio à gestão.

Comparar Ficheiros
Considere, como ex. ser importante analisar as alterações, ocorridas em Março, nos horários da escola. Para
isso, entra nos Backups automáticos onde aparecem,
nesse mês, dois backups feitos automaticamente na
Cloud. Como compará-los facilmente? É esta a função
da nova ferramenta, que ao comparar dois ficheiros
(backups):
 Mostra registos novos, retirados ou alterados para
cada uma das tabelas principais;
 Mostra horários e/ou planos curriculares alterados
(por turma, professor ou sala);
 Permite comparar diretamente com o ficheiro atualmente aberto;
 Permite análise avançada (filtrar por tabela, tipo de
alteração, agrupar por coluna, etc.).

Outras Novidades
Destacamos apenas algumas:
 Para cada utilizador do DCS-Horários pode agora indicar os ficheiros a que tem acesso e se pode (ou não)
alterar a palavra passe;
 Melhoramentos em impressões/listagens, entre outros, no mapa de Distribuição de Serviço;
 Exportação para Excel generalizada para as várias listagens do DCS-Horários;
 Possibilidade de Importar/Exportar imagens. Permite
copiar imagens de um PC para outro, do disco local
para Cloud (e vice-versa);
 Exportação para E360 com suporte para compactação de aulas seguidas;
 O tipo de trabalho do professor NC (Não contar) é
agora rígido, facilitando a criação de expressões e
contabilização do trabalho;
 Avisos relativos ao serviço Cloud (manutenções programadas, atualizações, etc.);
 Reorganização dos menus e interface renovada.

