
 

 

Release Notes 

 

Produto: Fusion Platform    Versão: 3.2.3.17 

Data da Liberação: 05/06/2018 

 

Pré-requisitos: Aplicação do pacote 3.2.3.16 

 

1. Itens Corrigidos: 

Característica do Erro Correção 

Ao criar um PDF com a função “Print to PDF” da 
Microsoft, quando o arquivo gerado é aberto no 
visualizador do Fusion, o mesmo é exibido todo 
desconfigurado como se tivesse sido convertido em 
outra linguagem. 

Realizada a correção para prevenir que arquivos 
criados pela função “Print to PDF” sejam 
desconfigurados ao visualiza-los no Fusion. Como 
essa função de imprimir como PDF não corresponde 
ao padrão especificado pela Adobe, se faz necessário 
a atualização do GhostScript para a versão 9.23. 

Ao visualizar os dados de um formulário externo que 
contém uma grande quantidade de registros, ao 
passar as páginas a quantidade total de registros está 
aumentando e chega a ultrapassar a quantidade real 
de arquivos no formulário externo. 

Realizada a correção para que o contador total de 
registros do Fusion seja fiel a quantidade de registros 
do formulário externo. 

Ao configurar um formulário, com campos fórmula 
texto para mostrar determinados valores conforme o 
que for informado em um campo específico, as 
fórmulas não estão sendo aplicadas quando o 
formulário é exibido na opção de “Nova janela”. 

Realizada a correção para que campos fórmula 
texto, sejam aplicados quando o formulário da tarefa 
é aberto através da opção “Nova Janela”. 

É necessário configurar o link da central de ajuda do 
Fusion nas configurações do sistema, essa função 
poderia ser fixa sem ter a necessidade de ser 
manual. 

Realizado a correção implementando o link fixo da 
Central de Ajuda do Fusion, com isso não é mais 
necessário configurar o link de forma manual. 

Ao configurar regras de interface que desabilitam 
campos do tipo E-form, não está escondendo eles 
quando o critério da regra é True. Em outras 
situações partes do campo é escondido, mas os 
botões permanecem em tela. 

Realizada a correção para o funcionamento correto 
de regras de interface em campos do tipo E-form. 

Ao editar um formulário no Fusion e clicar em Ok ou 
Cancelar, está fechando a modal e ficando uma tela 
preta impedindo o usuário de continuar a utilizar o 
sistema. 

Realizada a correção do erro que ocorria ao Salvar 
ou Cancelar um formulário, com a solução aplicada 
agora é possível Salvar e Cancelar normalmente sem 
erros. 

Ao configurar em um campo do tipo Texto, uma regra 
de interface de acordo com o resultado de um campo 
do tipo fórmula texto, a regra não está sendo 
aplicada. 

Realizada a correção para que uma regra de interface 
consiga ser aplicada conforme o valor informado em 
um campo fórmula. 

Ao tentar acessar um link dentro de um arquivo Excel 
que redireciona para uma tela específica do Fusion, 
quando o ambiente está configurado com a 
autenticação SAML 2, após o login é redirecionado 
para a Caixa de Entrada e não para o caminho 
específico do link. 

Realizada a correção para forçar o Excel abrir o link 
pelo navegador padrão do sistema conforme 
configurado no Windows. 



 

 

Ao criar um formulário com vários campos, dentre 
eles um do tipo E-form Lista, separar os campos em 
abas e tentar remover o botão excluir do campo E-
form através do Editor de Layout (Form Designer). 
Quando consultado novamente no formulário, o botão 
excluir não é removido e permanece aparecendo em 
tela normalmente. 

Realizada a correção no Editor de Layout do Fusion, 
para remover botões padrões de um campo E-form 
Lista quando ele está dentro de uma aba. 

Ao tentar inserir pelo mobile um registro novo em um 
campo E-form Lista e/ou Selecionável, quando se 
clica em Voltar na barra superior do aplicativo Fusion 
mobile, a mesma some, impedindo que o usuário 
possa avançar a tarefa. 

Realizada a correção para quando for clicado no 
botão Voltar do aplicativo do Fusion mobile, a barra 
com os botões de ação da tarefa permaneça em tela. 

Ao tentar exportar a documentação de um processo 
onde no nome das atividades contenha os caracteres 
“<” e “>”, é apresentado um erro em tela e não 
exporta o arquivo com a documentação. 

Realizada a correção para que quando no nome das 
atividades ou no título do processo contenha os 
caracteres “<” e “>”, não cause erro na exportação 
da documentação do processo. 

Ao importar um formulário no Fusion, está zerando as 
informações de categorias e não atualiza as 
permissões. 

Realizada a correção para que ao importar um 
formulário mantenha as permissões configuradas e 
não apague as categorias vinculadas. 

Ao abrir o calendário em um campo data dentro de 
um formulário, em determinados casos o calendário é 
cortado pela barra de tarefas do Windows. 

Realizada a correção no cálculo do calendário, 
fazendo sempre com ele seja aberto acima ou ao 
lado do campo. 

Ao realizar o OCR em documentos com a resolução 
de 300 DPI, o termo quando encontrado é destacado 
fora da sua posição real no documento e em páginas 
que ainda não foram carregadas o termo não é 
encontrado. 

Realizada a correção para que ao buscar um termo 
pelo OCR, as páginas do documento ainda não 
carregadas sejam verificadas, percorrendo assim 
todo o documento. E também ajustado o cálculo do 
zoom do OCR para destacar os termos com a 
resolução de 300 DPI. 

Ao publicar um documento no GED via Adapter no 
processo, não está sendo atualizado o cache do 
arquivo, causando divergência de dados da segunda 
com a primeira versão. 

Realizada a correção para atualizar o cache do 
visualizador de documentos quando o mesmo é 
publicado via Adapter no processo, agora o cache é 
carregado no momento em que se clica para 
visualizar o documento, evitando assim a divergência 
de informações entre as versões. 

Ao selecionar datas em formulários do Fusion e 
aplicar em um campo fórmula data, não está 
validando feriados cadastrados, permitindo selecionar 
estes dias em diversas ocasiões em processos. 

Realizada a correção para sempre validar feriados e 
finais de semana, calculando e não permitindo que o 
usuário escolha feriados ou finais de semana em 
processos. 

Ao editar um agendamento de tarefas no Fusion, o 
mesmo para com o seu funcionamento e se 
consegue mais utiliza-lo. 

Realizado a correção para validar todos os pontos de 
configuração no agendador de tarefas, agora quando 
é editado um agendador, as configurações salvas na 
criação são substituídas pelas novas alterações. 

Ao exportar a documentação de um processo que 
está em edição, quando selecionado a opção 
exportar “Versão atual (liberada)”, está gerando a 
documentação com as alterações que foram salvas. 

Realizado a correção para validar no momento da 
exportação de documentos a opção escolhida, versão 
atual (liberada) ou versão em edição. 

Ao executar uma consulta de processos buscando 
por tarefas pendentes é encontrado alguns registros, 
após gerar uma nova versão do processo e realizar a 
mesma consulta, somente está trazendo os registros 
gerados com a segunda versão do processo. 

Realizada a correção para que na consulta de 
processos, ao buscar por tarefas pendentes os 
registros sejam exibidos buscando todas as versões 
do processo. 

Ao configurar a logo na tela de login do Fusion em um 
ambiente com protocolo HTTPS, a tela de login 
apresenta a imagem da logo por cima dos campos de 
Usuário e Senha. 

Realizada a correção para atender a configuração de 
logo na tela de login do Fusion em ambientes com 
protocolo HTTP e HTTPS. 



 

 

Ao receber uma tarefa com a caixa de entrada aberta, 
é mostrado que a atividade foi iniciada há três horas 
atrás, e quando a caixa é atualizada o tempo correto 
em que a atividade foi iniciada é atualizado. 

Realizada a correção para quando a atividade é 
recebida pelo usuário, ela já venha atualizada com 
todos os dados corretamente. 

Ao publicar um documento onde no seu tipo tem uma 
aprovação por consenso com mais de um usuário, 
mesmo com o parâmetro “Aguardar finalizar todas as 
tarefas” desligado, não está publicando o documento 
quando atinge o percentual mínimo configurado. 

Realizada a correção para validar o parâmetro 
configurado, notificando ao usuário quando o 
percentual mínimo do consenso foi atingido, 
publicando assim o documento. 

Ao iniciar um processo e em seguida ir na caixa de 
saída e abrir a primeira atividade iniciada, no 
momento em que a segunda atividade é aberta e o 
usuário solicitante clica em Retomar, é apresentado 
um erro em tela. 

Realizada a correção para não permitir que uma 
tarefa inexistente seja retomada, mesmo que ela já 
tenha sido aberta primeiro, com isso quando se clica 
em Retomar é mostrado uma mensagem notificando 
ao usuário que a tarefa não pode ser retomada. 

Ao informar alguns caracteres no campo de um 
formulário que tenha grid, por padrão no grid é 
mostrado os 50 primeiros caracteres adicionando 
reticências ao final. Quando tem um caractere no 
limite onde vai a reticências, a coluna no grid é 
mostrada em branco como se não tivesse nenhum 
valor inserido. 

Realizada a correção para evitar que caracteres 
especiais quebrem na visualização dos dados no grid. 

Ao configurar um usuário em uma raia de um 
processo, após esse usuário ser inativado o Fusion 
continua tentando enviar e-mail de tarefa para ele. 

Realizada a correção para validar e garantir que 
usuários inativos não recebam e-mails de tarefas em 
processos. 

Ao criar duas atribuições temporárias para o mesmo 
usuário na mesma data, quando se tenta excluir uma 
delas a alteração não é persistida junto com o salvar 
do usuário. 

Realizado a correção para permitir que seja excluído 
uma atribuição temporária quando criado duas iguais 
para o mesmo usuário, na mesma data. 

Ao abrir uma tarefa que tem muitos campos no 
formulário e por consequência gere scroll horizontal e 
vertical, os botões de ações da tarefa que ficam na 
parte inferior somem, e é necessário minimizar e 
maximizar novamente a janela do navegador para 
aparecer os botões. 

Realizada a correção para que ao abrir a tarefa, a 
barra inferior de ações fique fixa. 

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


