O que há de novo na versão 11
A nova versão do DCS-Horários inclui largos melhoramentos que vão tornar a construção de
horários mais simples e intuitiva. Inclui ainda dezenas de pequenos melhoramentos não
referenciados nesta página. De entre os melhoramentos da versão 11 destaque para:

Gestão de faltas e Gestão de Faltas e Substituições dos professores, incluindo:
substituições:  Registo de faltas/ substituições dos professores para consulta, edição, listagens, etc;
 Apoio à decisão “Quem vai substituir o professor A, B ou C ?”;

 Impressão de diversos mapas/listagens relativos a faltas e substituições. Tratamento
estatístico incluindo taxas de presença e substituição (por professor, período de tempo,
actividade, etc).

Novos Assistentes A versão 11 inclui dois novos Assistentes:
para introdução  Assistente de criação de novo ficheiro para criar rapidamente as turmas, professores, salas e
actividades da escola;
de dados:

 O Assistente para criar novo Plano Curricular permite-lhe criar rapidamente o Plano
Curricular de uma turma ou de um conjunto de turmas idênticas.

Contagem de
horas do
professor:

As alterações decorrentes da reorganização do ano lectivo 2005/2006 forçaram uma revisão
geral do programa, designadamente ao nível da contagem de horas do professor onde não foi
esquecido:
 Possibilidade de ajustar o tipo de contagem de cada disciplina nos Planos Curriculares;
 Inclusão das opções Artigo 79 como tipos de contagem das horas do professor;
 Introdução dos tempos de TI (Trabalho individual) e Reuniões directamente na Ficha do
professor, dispensando a sua introdução nos Planos Curriculares;
 Possibilidade de mostrar o tipo de contagem de cada actividade no horário do professor.

Ao nível da
geração
automática:

A versão 11 recebeu novos algoritmos para a geração automática. A tolerância é um dos
aspectos-chave desta nova geração de algoritmos. Usando tolerância o DCS-Horários consegue
aumentar significativamente a taxa de colocação, uma vez que algumas aulas podem ser
colocadas em tempos que violam regras e/ou preferências definidas pelo utilizador.

Envio de e-mail
p/ professores:

Para tirar partido desta potencialidade deve começar por registar o E-mail na Ficha do
Professor.
Para enviar e-mail deve escolher os professores e escrever a mensagem. Pode anexar a cada
mensagem o horário do professor ou o calendário de reuniões (ambos criados pelo DCSHorários). Pode também anexar qualquer outro ficheiro (criado no Word por exemplo) que inclua
um aviso, uma convocatória, etc.

Configuração A configuração do horário da escola nunca foi tão simples. Esqueça a introdução manual do
início e fim de cada tempo. Agora basta indicar o início do primeiro tempo, a duração de cada
automática do tempo e o nº de tempos por dia. Para cada um dos tempos pode indicar a duração do intervalo.
horário escolar:
Outras novidades:  O Editor de horários inclui agora a possibilidade de criar e recuperar pontos de restauro.
Uma alternativa equivalente ao undo utilizada em Bases de dados;



Possibilidade de imprimir Livros de ponto dos professores e das actividades. Pode, assim,
criar livros para que os professores assinem as Substituições, Direcções de Turma, etc;



Melhoramentos nos calendários de reuniões permitindo agora a gravação de configurações
para uso posterior. Introdução de algoritmos mais eficazes, interface melhorada, exportação
das reuniões para HTML, etc;



Colocação inteligente de salas em simultâneos, sendo agora possível manter o professor na
mesma sala e dispensar a marcação de sala única na Ficha do Simultâneo;



Melhoramentos ao criar simultâneos, estando muito facilitada a junção de disciplinas/aulas
pertencentes a simultâneos diferentes.

