
Lista defeitos Line 5

Monitor de Risco deve mostrar o valor de RMKT e não de IRMKT.

Defeito na consulta de participantes intermediadores no perfil CAP

 Consumo do Monitor de Risco apresenta a porcentagem deslocada.

(Limite Bolsa) Line não retorna os instrumentos de Termo, ao selecionar esse tipo de consulta no filtro "Tipo".

Limites Bolsa - ao consultar uma opção em específico do segmento BM&F é listado todas os strikes para o mesmo vencimento.

 Alerta de "Conta - Bloqueado" não funciona.

 O Line esta permitindo administração de IRMKT maior que o limite bolsa

Problema na inclusão de novos participantes no perfil CAP

Ofertas de termo rejeitadas por Mercado Protegido com os limites definidos no operador.

 Popup de busca de documentos na tela de Edição de Perfil retorna uma quantidade elevada de dados.

 Ranking de Consumo informa valores incorretos para a conta.

Implementar check box para preenchimento automático do CNPJ da corretora na busca por comitentes.

 Histórico de Posições - Gráfico some após grandes carregamentos.

 Link entre Comitentes e Contas - Não mostrou as contas do comitente.

Notificações de alertas não são atualizadas automaticamente entre as abas.

 Indicador de alertas não informa o participante.

Remover os alertas de STD para Profissionais e Contas.

Cadastro > Contas. Ao pesquisar comitente através do número do documento, na tela contas e acessar outra corretora, o sistema mantem a 

última pesquisa.
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Auditoria - Coluna "Interface" não respeita ordenação.

 Notificação do alerta: Instrumento sem preço de referência, não exibe o instrumento.

Telas de Comitentes, Contas e Profissionais não exibem filtro por perfil.

Filtro por entidade na tela perfis CAP não esta funcionando

 (Limite Bolsa) Ajuste do cabeçalho no arquivo exportado da tela limite bolsa.

 Link Comitentes - Contas - Filtro se desfez quando existe mais de uma página de resultado nas contas.docx

Relatório - Auditoria: Log de auditoria não exibe o campo Tipo ao criar ou deletar perfis do tipo CAP Comitente CAP Profissional.

 Alertas de Rejeição para SDP e SPI não trazem informações adicionais.

Menu >> Comitentes: Alterar de "Comitentes" para "Documento".

 Auditoria - Não é possível preencher o campo "Percentual do limite" no filtro de Alertas.

 Adicionar na tela de busca da central de risco o campo com nome do cliente + campo com o código do Carrying.

Tela "Central de Risco - Adicionar" - Permitir que a pesquisa para adição de comitentes filtre participante + comitentes, de forma conjunta.

Alertas de "Excede 100%" aparecem duplicados na notificação.

Tela Participantes - Filtro por código não filtra o código exato e sim todos os códigos que contém o número digitado

Tela Participantes/Profissionais - Filtro por ID não exibe o ID exato e sim todos os IDs que contém o número digitado

Tela Limites Bolsa - Abas Instrumentos e Termo - Não é possível filtrar todos os instrumentos que não possuem limite administrado

 Perfis - Adição de documentos exibe os comitentes que já estão associados ao perfil.

Perfis - Aba Documentos - Botão Adicionar - Ao tentar selecionar todos os documentos, a seleção geral seleciona apenas os documentos 

exibidos na página atual.

Alerta de Modo Protegido para Participantes é enviado duas vezes.

Tela comitentes - Filtro por nome só funciona para pesquisar palavras que estejam no início da string

Tela Histórico de Posições – Filtro por documento não retorna resultados

 Erro na deleção de perfis por conta e ordem
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Ranking de consumo apresenta informações erradas quando um mesmo participante possui a categoria PNP e PL.

Tela Paticipantes e Perfis CAP - Ao selecionar o checkbox "id" na tela de Participantes, a tela de Perfis CAP recebe as opções de checkbox da 

tela de Participantes (e vice versa)

[LiNe 5.0] Ordenação dos campos do Monitor de Risco retorna um erro interno na tela.

[LiNe 5.0] Portal do LiNe informa comitente duplicado.

[Line5.0 v.0.46.1] Relatórios - Auditoria - A alteração de vinculação de perfil não constou no relatório de auditoria.

 Usuário com perfil "Consulta - Operador" consegue editar limites dos operadores.

 Ao clicar duas vezes em Pesquisar na tela de Histórico de Posições o gráfico aparece zerado.

(Ranking de Consumo) Remover do combo "Participante" as métricas de "Agregado" quando o participante for um Carrying.

Ao minimizar o filtro do ranking de consumo temos um atalho não funcional.

 Remover o alerta de Modo Protegido para profissionais.

Ao colocar um comitente em modo Bloqueado pelo perfil de uma corretora o pop-up do Alerta para o usuário Bolsa exibe: "Comitente não 

encontrado".

Coluna "%" com ordenação incorreta no Ranking de Consumo.

 Posições Correntes - Filtro "PN" apresenta resultado incorreto.

 Participantes - Ordenação por categoria não funciona.

Tela de Comitentes - Adicionar filtro de contas

Tela Perfis - Ordenação pela coluna 'Tipo de Perfil" não funciona

Tela Limites Bolsa - Aba SPCI & SPVI Por Participante - Ordenação por "Nome" não funciona

 Tela de Posições correntes - Risco com valor "0" é exibido no gráfico como uma dízima periódica ínfima

Perfis CAP - Criação de Perfil é rejeitado com o descritivo que ja existe um perfil com o mesmo nome.

 Histórico de Posições - Histórico não informa os consumos da medida de Risco.

Tela Perfis - Ordenação pela coluna 'Tipo de Entidade" não ordena corretamente "Conta" e "Comitente"

Adição de Participantes novos em Perfil CAP está retornando participantes já adicionado.
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Lista de Arquivos - Tela não possui botão de pesquisar, sendo necessário atualizar a página para exibir novos resultados.

Histórico de Posições deve informar apenas a maior posição do dia.

Usuário com perfil de Gerente de Risco recebe "Erro interno" no dashboard.

Erro ao excluir perfil comitente
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