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1. Novas Funcionalidades:
CARD DE ASSUNTOS

Nessa nova versão do Fusion Platform foi adicionado um Card de Assuntos na Dashboard, onde levando
em conta algumas informações apresentadas a seguir, o sistema sugere assuntos para serem seguidos
pelos usuários sempre ao iniciar cada sessão.

A sugestão de assuntos é feita baseada em três parâmetros:
•

Assuntos que outros usuários com o mesmo grupo/papel seguem;

•

Assuntos ligados a documentos presentes na Dashboard;

•

Assuntos em geral que os usuários ainda não seguem.

Além disso a sugestão só ocorre quando se tem três ou mais assuntos que o usuário ainda não segue.

O Card carrega de três em três assuntos na Dashboard, e nos assuntos apresentados existe a opção de
seguir e parar de seguir, conforme mostra a seguinte imagem:

Também permite visualizar a quantidade de documentos publicados com cada assunto e ao lado quantos
usuários seguem o assunto até o momento:

BPM SOCIAL

Agora o Fusion Platform conta com a parte social dentro de processos, assim como já é feito no GED, agora
é possível curtir, comentar e visualizar essas informações na parte de processos. Diferente do GED, as curtidas
e comentário do BPM são completamente integradas, ou seja, todos os comentários ficam armazenados
diretamente no processo, permitindo assim que seja possível realizar as ações de diferentes partes do sistema,
sendo elas: por dentro do processo, na listagem de tarefas e pelos eventos exibidos no feed da Dashboard,
conforme mostra a imagem a seguir:

Por dentro do processo ou de uma tarefa específica, ao clicar no botão de comentário, deverá exibir os
Comentários do Processo, onde é possível gerenciar todos os comentários feitos, bem como responder e curtir
os mesmos.

No comentário de um processo é possível marcar um usuário para notifica-lo, para isso basta inserir um “@”
e digitar o nome do usuário desejado, após o comentário feito será exibido conforme imagem abaixo:

AÇÕES RÁPIDAS DA TAREFA

Nessa nova versão foram implementadas as ações rápidas em tarefas, visando a agilidade e a praticidade na
execução de processos.

Também é possível interagir com as ações rápidas através do aplicativo, para isso o aplicativo deve estar
atualizado na versão 1.1.0 para IOS e 1.2.0 para Android.

Foi adicionado uma nova caixa a central de tarefas, a Caixa de Aprovação que mostrará apenas as tarefas
configuradas como “Tarefa de aprovação - Sim” na modelagem do processo.

Os botões de ações rápidas são configurados diretamente na modelagem do processo, sendo permitido
cadastrar até cinco ações por atividade.

Os botões de ação rápida poderão ser visualizados e executados por diferentes lugares do sistema, bem como
através do e-mail e aplicativo. Abaixo estão exemplificados alguns deles.

Eventos na Dashboard:

Listagem na central de tarefas:

Pela tarefa:

Consulta de processos:

E-mail:

Mobile:

É possível esconder os botões padrões da tarefa para que somente seja possível realizar ações na tarefa
pelas ações rápidas cadastradas, como mostra na imagem abaixo:

Para realizar a atualização desta versão, confira o Manual de Instalação/Atualização.

