Akropole
Novidades da Versão de 5 de Setembro de 2012
1. Novidades
>> Cópias de Segurança (backups)
A grande novidade desta versão de verão é a possibilidade de elaboração de cópias de segurança
usando a Internet, de uma forma simples e segura. Esta nova funcionalidade, mesmo utilizando
recursos na nossa infraestrutura da Internet, é fornecida aos utilizadores Akropole como opção e
sem quaisquer custos adicionais.
Mesmo se não usar a Internet para fazer cópias de segurança, não deixe de ver as alterações que
existiram nesta área, mesmo a nível de cópias locais: consulte a documentação sobre backups.
>> Automatismos na Internet
Maior parte dos nossos utilizadores utiliza o Akropole num computador com acesso à Internet.
Podemos tirar proveito desta situação não só no caso das cópias de segurança, como também em
operações que faz com uma certa frequência. Assim, passou a ser possível parametrizar o Akropole
de forma que este verifique a renovação da assinatura automaticamente, e de informar o utilizador
quando uma nova versão do Akropole estiver disponível.
>> Pequenos aperfeiçoamentos
Todos os locais onde surgia a fotografia - alunos, pessoas com autorização para recolher a criança
da escola, professores – foi estruturado de forma a que a fotografia surja com maiores dimensões.
Para isso, reduzimos o tamanho dos botões que lhe dão suporte (captar da câmara web, ler do
ficheiro e apagar).
>> Listagem alterada
A exportação de dados para folha de cálculo “Alunos & Moradas” passou a incluir também o
telefone e telemóvel do encarregado de educação.

Akropole – Versão 2012.0905 – Pág: 1

>> Novas listagens
Foram criadas duas novas listagens, em formato Excel (obtidas em Listagens → Geral → Formato
Excel):
−

“Avisos de Pagamento de um Mês”, que exporta a informação dos avisos de pagamento
emitidos referentes a um determinado mês. Se porventura algum Aviso ter sido corrigido ou
alterado, apenas surge o último destes avisos. Cada recibo tem tantas linhas quanto o número
de serviços existentes no recibo. As últimas duas colunas referem-se ao recibo que foi gerado a
partir desse Aviso. Se estas colunas estiverem em branco, indica que o Aviso ainda está por
receber.

−

“Resumo de Recibos de um Mês” que exporta o resumo dos recibos emitidos no mês, com a
indicação se foram ou não anulados. As últimas duas colunas referem-se ao número do aviso
de pagamento que os gerou.

2. Erros Corrigidos
−

Não foram reportados nem detectados quaisquer erros no Akropole neste período;

akropole@lytux.com

Paço de Arcos, 05 de Setembro de 2012
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