Novidades:
versão X4
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 X4
destaque para:

Editor de horários:
O Editor de Horários da versão X4 permite chamadas
ao Gerador automático. Foram introduzidos dois
novos modos de trabalho: O modo de Testes e o
modo On-demand, que permitem:
 Construir automaticamente o horário de uma turma
ou professor, clicando duas vezes
na
turma/professor pretendido;
 Testar a construção isolada de horários, para saber
da viabilidade (ou não) de construção de cada
horário.
A simbologia na Lista Esquerda foi também
melhorada, podendo agora apresentar um círculo de
cor cinza. Este é apresentado no horário dos
professores (quando estão colocadas todas as aulas,
excepto cargos) e no horário das turmas (quando
estão colocadas todas as aulas, excepto actividades
extra)

Planos Curriculares:
Vários melhoramentos nos Planos Curriculares, com
destaque para:
 Melhoramentos na contagem de horas dos Planos
Curriculares (PC), estando agora corrigidos alguns
desfasamentos entre a contagem de horas nos PC e
nos Horários;
 Inclusão de um menu para facilitar a gestão de
simultâneos directamente ao nível dos PC;
 Facilidade de copiar actividades, designadamente
actividades do professor, para outros professores,
sendo agora muito fácil criar simultâneos com
todos os professores de uma turma;
 Possibilidade de registar várias actividades
(actividades do professor) iguais para o mesmo
professor;
 Inclusão de novo modo de trabalho (Tudo) que
permite visualizar/alterar todos os Planos
Curriculares ordenando e filtrando por cada uma das
colunas.

Gestão de Simultâneos::
Revisão geral da ficha do Simultâneo, estando agora
muito facilitada a inclusão de actividades no
simultâneo, designadamente a inclusão de actividades
de uma turma, de um professor ou de um grupo de
actividades.
Melhoramentos na gestão de simultâneos, ao nível
dos Planos Curriculares, com a inclusão de um menu
Simultâneos que permite, por exemplo:
 Criar novos simultâneos directamente nos Planos
Curriculares. Isto é muito importante para a
criação de simultâneos de cargos;
 Possibilidade de Mudar o nome, Excluir ou alterar
o simultâneo actual ou qualquer outro;
 Possibilidade de Juntar actividades da turma iguais
de uma só vez.

Calendários: Reuniões de avaliação:
Esta versão inclui largos melhoramentos nos
Calendários de reuniões de avaliação com destaque
para:
 Possibilidade de registar vários calendários de
reuniões na base de dados;
 Opções para gestão de vários calendários,
designadamente, alterar calendário, copiar um
calendário para outro(s), excluir calendários, etc;
 Possibilidade de indicar a data e hora das reuniões,
antes da criação dos grupos, evitando assim ter que
indicar a data/hora de cada um dos grupos.

Outras novidades:
 Criação de dois níveis de impedimento nos tempos
da turma e professor. Para além dos tempos
proibidos, já existentes, foram nesta versão
introdução tempos inconvenientes;
 Melhoramentos na importação de professores,
durante o processo de criação de novo ficheiro;
 Possibilidade de trabalhar com diferentes
actividades para Director de Turma, sendo agora
suportado três actividades equivalentes a DT em
simultâneo (por exemplo DT, Orientador e Tutor);
 Melhoramentos
na
criação/gravação
de
configurações de utilizador (na impressão, mapas,
livros de ponto, etc), designadamente pela criação
de configurações por defeito que podem ser
carregadas em qualquer altura;
 Melhoramentos no envio de e-mail para
professores,
estando
agora
disponíveis
predefinições de contas em ISP conhecidos,
designadamente Gmail, Hotmail e Sapo.
 O Gerador Automático dispõe agora de uma fase
para colocação apenas das salas, designadamente
Salas das Turmas.

