Novidades
versão X6
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.

Agrupamentos Escolares
A nova versão do DCS Horários disponibiliza um
conjunto de ferramentas para auxiliar na
Construção de horários em Agrupamentos
Escolares que permitem, por exemplo:
 Juntar dados de várias escolas num só ficheiro,
ou inversamente separar os horários do
Agrupamento para cada uma das escolas. Estas
ferramentas são possíveis recorrendo à
exportação e importação de dados usando o
formato XML;
 Transferir (importar e exportar) ocupações dos
professores (mancha horária) para ser possível
construir horários quando existem professores
que leccionam em 2 ou mais escolas. Estas
ferramentas permitem também a construção
faseada de horários. Primeiro constroem-se os
horários da Escola A e só depois da Escola B.

Mensagens para professores
Na versão X6 incluímos a possibilidade de enviar
mensagens (SMS) para telemóvel. No momento
de enviar mensagens para professores deve
escolher uma das opções:
 Enviar apenas Email;
 Enviar Email e SMS;
 Enviar apenas SMS;
O envio de convocatória de reuniões de professores
está também facilitado. Basta indicar os professores de
uma reunião e clicar no botão “Email Profs.” para
convocar os professores por Email / SMS.

Planos Curriculares
Vários melhoramentos nos Planos Curriculares:
 Informação sobre o estado de colocação da
actividade (e de cada uma das aulas). O círculo

verde indica que a aula está colocada.
Simbologia idêntica é usada para as aulas;
 Reorganização dos menus de contexto e da
Barra de comando simplificando a interface
com o utilizador;
 Ficha do simultâneo inclui agora um esquema
gráfico do simultâneo;
 Melhoramentos no apuramento de horas do
professor.

Editor de Horários
Vários melhoramentos no Editor de Horários, com
destaque para:
 Indicação de aulas sem sala (barra vermelha)
sempre activada;
 Possibilidade de analisar rapidamente horários
impossíveis (com excesso de horas);
 Reorganização dos menus de contexto com
inclusão de opções para alternar rapidamente
entre Colocação de salas e actividades.

Impressões / Listagens
Os melhoramentos desta versão são extensíveis à
impressão com inclusão de:
 Análise de desvios. Listagem de professores com
indicação do desvio entre os tempos existentes
no Plano Curricular e os indicados na Ficha do
professor. Disponível para a Componente
Lectiva e tempos do Artigo 79;
 Lista de presenças para conselhos de turma. O
DCS-Horários imprime a relação dos professores
da turma e um espaço para os professores
rubricarem;
 Possibilidade de imprimir uma lista dos
professores de uma turma e suas disciplinas.
 Possibilidade de imprimir fotografia no horário
do professor.

Outras novidades
 Novas caixas de procura com sinalização dos
itens encontrados em tempo real;
 Actualização automática (dos vários postos de
trabalho) em rede Cliente/Servidor;
 Melhoramentos na gestão de listas incluindo a
possibilidade de inserir itens sucessivos,
ordenar, editar e anular itens facilmente;
 Indicação do secretário e segundo secretário
facilitado com inclusão de menu de contexto;
 Activação e personalização do DCS-Horários
são agora feitas on-line.

