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Alterações na versão 1.8.2.0
Geral
• Alteração no mecanismo de cache de UOs. Para evitar erros devido ao cache estar com
dados antigos de uma UO, o cache passa a partir dessa versão a ter prazo de validade
de 2 horas.
• Alteração no mecanismo de cache de UOs. Para evitar erros devido ao cache estar com
dados antigos de uma UO, o cache sempre será limpo assim que houver alteração em
uma UO no sistema através do módulo Organizacional.
• Correção do erro de envio de email de documentos recebidos, o erro estava em enviar
e-mails a UOs inativas.
• Correção do erro de envio de email de documentos recebidos, o erro estava na
formatação do e-mail(apresentava parâmetros nulos).
• Criação de um link na página de login para um documento sobre dúvidas e problemas
contendo caminhos para downloads (manuais, FAQ e documentos de releases), e-mail
e telefone para suporte.

Módulo – Malote Digital
• Correção do erro de renderização da tela ao reenviar senha na tela de login
(funcionalidade "Esqueci Minha Senha!").
• Correção do erro na validação do tamanho do arquivo onde dizia não aceitar arquivos
superiores a 4 Mb sendo o arquivo menor que 4 Mb.

Módulo – Organizacional
• Correção para permitir a criação de dois grupos de destinatários com o mesmo nome
tendo UO superiora diferente.
• Correção de um bug ao alterar Grupo de Destinatário onde, ao selecionar alterar, a
descrição de UO superiora apresentava erroneamente a descrição do item a ser
alterado ao invés da descrição de sua UO superiora.
• Correção de um bug ao pesquisar um Funcionário UO onde, ao listar a UO a qual o
funcionário está vinculado e depois realizar uma pesquisa por outro funcionário, não
estava limpando os dados na tela.
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