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1.

Implementação de funcionalidade de validade para realização de
checklist;
Nesta funcionalidade o gerente poderá definir uma ‘Data Limite’ ou uma ‘Data
Após’ para realização dos checklists. A mesma diminui o índice de checklists
incompletos e não realizados.
Ambiente: Web
Onde: Gestão de Checklists
Selecione a opção ‘Validade’;

Em seguida selecione o tipo de validade que deseja implementar: ‘Até, Após ou Sem
Validade’;
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Por fim, defina o intervalo de dias que deseja para realização do checklist ‘até’ ou
‘após’.

2.

Notificação de validade;
Funcionalidade que agrega a anterior, notificando o usuário sempre que houver um
ou mais checklists em atraso ou para realização futura. Contando os dias de atraso
ou quantos dias faltam para o início da realização, sempre em ordem de urgência.
Com o auxílio da contagem de dias em atraso (números negativos), os dias que
faltam para realização (números positivos) e a alteração das cores conforme a
urgência (do verde, menos crítico, ao vermelho, mais crítico), essa função se torna
mais objetiva.
Ambiente: App
Onde: Home > Selecionar Clientes
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3.

Agendamento e cronograma de checklists e operações;
Funcionalidade para criar agendamentos de checklists. Nessa funcionalidade, o
usuário consegue definir a data a partir de um calendário e consultar todos os
checklists agendados por período.
Ambiente: App
Onde: Realizar Checklist
Deslizando o checklist que deseja agendar para esquerda, será aberta a opção
‘Selecionar’. Em seguida, clique nesta opção para indicar quais checklists deseja
agendar e confirme no botão ‘Agendar’.
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4.

Mecanismos de busca em todos os níveis do App (Clientes, Locais, Unidades e
Checklists);
Em todos os níveis do App foram adicionados Mecanismos de Busca, indicado pelo
ícone de Lupa facilitando o acesso a informação.
Ambiente: App
Onde: Todas as telas
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