
O que há de novo na versão X3 
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 X3 destaque para: 

Interface 
renovada: 

Ao entrar na versão X3 do DCS-Horários vai notar logo uma "cara lavada". Um dos 
elementos-chave da nova interface é a nova grelha de dados, largamente utilizada em 
várias partes da aplicação, que permite: 

 Ordenar os dados por cada coluna, clicando no seu titulo; 

 Filtrar os dados das principais colunas, utilizando caixas de selecção sensíveis ao 
contexto, apresentadas no cabeçalho da coluna; 

 Criar e gerir filtros com várias condições, facilitando largamente a gestão de dados. 
 

Gestão de salas: A gestão de salas foi completamente renovada dando agora resposta  às escolas com forte 
limitação de salas, que são obrigadas a controlar as salas disponíveis, logo na fase de 
colocação de aulas: 

 Controlo de salas disponíveis no Editor de horários e no Gerador Automático; 

 Possibilidade de, ao gerar automaticamente, colocar salas das turmas e salas 
especificas ao mesmo tempo. 

 

Geração 
automática: 

De entre os vários melhoramentos no Gerador Automático destaque para: 

 Possibilidade de colocar salas em todas as aulas e não apenas  em aulas com salas 
especifica, como anteriormente; 

 Possibilidade de construir horários apenas para algumas turmas,  definidas pelo 
utilizador; 

 Controlar a colocação de aulas para evitar a indisponibilidade de salas em escolas com 
fortes limitações de salas; 

 Possibilidade de ter em conta a antiguidade do professor na escola ao optimizar o seu 
horário. 

 

Editor de 
horários: 

A nova versão inclui largos melhoramentos no Editor de Horários, sendo agora possível: 

 Anular/retroceder nas alterações feitas nos horários (undo); 

 Bloquear aulas para que não possam ser movidas ou retiradas; 

 Controlar a disponibilidade de salas da escola, alertando para a indisponibilidade de 
salas em escolas com graves limitações de salas; 

 Escolher facilmente (recorrendo a menu desdobrável) entre as várias aulas presentes 
num tempo lectivo. 

 

Análise e 
diagnóstico de 

horários: 

Para além de ser, nesta versão, muito mais rápida, a Análise/diagnóstico de horários 
inclui duas novas ferramentas: 

 Ocupação global por tempo lectivo: Permite analisar graficamente a taxa de ocupação 
de salas e/ou taxa de actividade de turmas e professores da escola; 

 Listagem de aulas não colocadas: Permite analisar rapidamente  as aulas não colocadas 
e encontrar soluções para optimizar a colocação das mesmas. 

 

Outras novidades:  Interface do Editor de simultâneos melhorada, estando agora bem mais simples e 
intuitiva; 

 A versão x3 permite imprimir listagem de Pares pedagógicos, podendo ser utilizada 
para optimizar a distribuição de serviço ; 

 Melhoramentos ao criar novos Calendários de reuniões, estando agora facilitada a 
gravação e recuperação de Calendários anteriores; 

 Possibilidade de imprimir, no horário do professor, Entrada em Vigor e Data de 
validade diferente para cada professor, registando estes dados directamente na Ficha 
do professor. 

 


