
O que há de novo na versão 12 
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 12 destaque para:  

Substituição de 
horário: 

Possibilidade de substituir o horário de um professor por outro ou distribuí-lo por vários 
professores. Basta indicar o professor que vai faltar e o(s) professor(es) substituto(s) para que o 
DCS-Horários faça as respectivas alterações nos horários. Depois é só indicar ao programa a 
data em que a substituição termina para que os horários anteriores à substituição sejam 
repostos. O DCS-Horários mantém ainda um registo das substituições feitas e das respectivas 
data de início e fim para consulta e impressão. 

 

Outputs em PDF 
e RTF (MS Word): 

A versão 12 inclui um novo gerador de relatórios. Agora é possível exportar (gravar) cada 
impressão para o formato PDF (Acrobat Reader), RTF (texto formatado, editável com MS Word, por 
exemplo) e texto.  

 

Geração 
automática: 

A versão 12 inclui novos algoritmos para geração automática, designadamente algoritmos para 
troca inteligente e troca periódica de aulas. 

 

Nos Planos 
Curriculares: 

De entre os vários melhoramentos nos Planos Curriculares destaque para: 

 Procura avançada de professores (na Lista de professores) incluindo possibilidade de mostrar o 
grupo e o número para além do apelido; 

 Possibilidade de juntar dois simultâneos. Para isso basta juntar qualquer das aulas 
pertencentes a um dos simultâneos; 

 Novo ícone na Grelha de aulas para juntar apenas a aula seleccionada com outra aula 
equivalente, sendo particularmente útil para fazer junções de actividades em que apenas 
uma das aulas fica em simultâneo (por ex. CN e FQ); 

 Corrigido comportamento do duplo clique nos Planos dos professores. Agora o utilizador 
pode (activando/desactivando um botão) usar o duplo clique para chamar a Ficha da Actividade 
ou retirar aulas do professor. 

 

Impressão de 
Livros de ponto: 

A impressão dos Livros de Ponto teve largos melhoramentos na versão 12, sendo agora 
possível: 

 Imprimir Livros de Ponto das salas; 

 Indicar, directamente as actividades a incluir/excluir dos Livros de ponto; 

 Gravar configurações de impressão, de forma idêntica às configurações da Impressão de 
Horários e Mapas. 

 

Nomes  
alternativos: 

A nova versão permite indicar para cada uma das aulas da actividade (via Ficha da Aula) um 
nome alternativo. Pode ser útil, por exemplo, para alterar as várias actividades do TE (Trabalho 
de Escola) ao longo do ano sem ser necessário mexer nos Planos Curriculares.  

 

Tempos proibidos 
nas actividades: 

A nova versão permite indicar para cada actividade (na Ficha da Actividade) tempos onde não 
pode ser colocada, de forma equivalente aos tempos proibidos na Ficha da Turma, Professor ou 
Sala.  

 

Procura de 
professores: 

Esqueça as dificuldades em procurar um professor em qualquer das listas de professores do 
DCS-Horários, resultantes, por exemplo da troca de Apelido ou da impossibilidade de mostrar 
apelido e grupo, etc.. A versão 12 inclui: 

 Possibilidade de mostrar, nas listas de professores, o Grupo e/ou Nº do professor, para além 
do apelido. Tudo isto à distância de um clique do rato; 

 A procura do professor é feita nos campos Apelido, Nome Curto e Nome e não apenas no 
Apelido como até aqui. 

 

Actualizações e 
activação: 

A versão 12 suporta actualizações automáticas, podendo indicar-se a periodicidade da 
actualização. Suporta ainda actualizações a pedido do utilizador dentro do DCS-Horários. 

A activação pode ser feita via Internet. Assim já não precisa aguardar pelo dia seguinte ou pela 
segunda-feira para imprimir horários (em produtos não activados). 

 


