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[ v 42, 43, 44, 45 e etc ] - 15/06/2015 (versão 2015)
Versão atualizada com indicação de data de expiração da licença (em Sobre | Infos )
As versões 42 em diante são EXATAMENTE iguais exceto pelo fato que tem informações atualizadas sobre
licença de uso.
Não há diferença entre as versões acima de 42 inclusive.
Será necessário instalar a versão mais atualizada se você fez a renovação de licença.
Após a renovação de licença instale a versão mais atual e confirme a nova data de expiração.
Importante conectar ao EvoLink para que os dados da licença sejam configurados no EvoLink.
Somente depois de fazer pelo menos uma conexão confirme a data de expiração.
Para confirmar a data de expiração execute [ Menu | Outras Funções | Sobre ] e condulte o campo [ Data
Limite Licença ].
Uma vez confirmado que está OK não é necessário atualizar a versão.
Mas se for feita uma atualização automática (via google play) não há problema.

contatos@totemonline.com.br • www.totemonline.com.br Fone/Fax.:(011) 4638.2049 Página 1 de 5
FAQ_AND_012_HistoricoVersoesRoadBookDigitalAuto_R10.doc

[ v 32 ] - 5/01/2015 (versão 2015)
Distribuição do arquivo de planilha com Senha de acesso
Hoje em dia os arquivos de planilha (*.bin) são distribuidos alguns minutos
antes da largada, juntamente com a planilha de papel.
Para isso usamos o o TotemWiFi. A solução funciona muito bem mas
existe um risco por conta da proximidade da largada.
O que acontece se o computador que está distribuindo os arquivo der
pane?
Para resolver este problema à partir de 2015 as planilhas serão
distribuidas na noite anterior à largada, ou na internet ou de qualquer outra
forma. Muito antes da largada.
Mas as referências ficarão OCULTAS. Isso mesmo!! Você vai baixar os
arquivos mas não vai conseguir ver as tulipas. Na verdade somente as
referências usadas na aferição ficarão visíveis.
Então na largada, o organizador vai divulgar uma SENHA (apresentada
por exemplo no quadro de avisos) e então você vai digitar a senha e a
planilha completa será apresentada.
[ v 26 ] 10/09/2014
Funções especificas para uso de organizadores foi descontinuada (não existe mais).
[ v 24 ] 27/09/2013
Aplicativo verifica a integridade do arquivo de planilha e avisa se arquivo estiver corrompido.
[ v 21 ] 12/07/2013
Borda de Marcação de Grupo de Referências curtas com cor configurável

Na versão anterior a borda tinha a cor fixa.
Agora nesta nova versão a cor é configurável.
No exemplo escolhemos cor vermelha.

Sentido do [ Estou Aqui ] para uso da botoeira externa ficou Configurável
Nesta nova versão você pode configurar o sentido que o botão [
Estou Aqui ] se movimenta na planilha quando você usa os botões
da botoeira externa.
Então por exemplo se você apertar o botão [ + / INC ] da botoeira
o [ Estou Aqui ] pode subir ou descer.
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[ v 19 ] 27/05/2013
Cores configuráveis para Referência Passada, da Vez e Futura

Na versão anterior as referências passadas eram amarelas e
a Referênca da Vez e as Referências Futuras ficavam
brancas.
Agora na configuração você escolhe as 3 cores. Neste
exemplo colocamos [ Passadas = Vermelho ], [ Da Vez =
Amarelo ] e [ Futuras = Azul ]

Campos Configuráveis – Tela com dados extras no TOPO
Na versão anterior os campos na tela com dados extras no Topo eram fixos.
Agora você configura a quantidade de campos, a onformação de cada campo e ainda escolhe a altura da região
dos campos.
Ajustando a altura automaticamente ajusta o tamanho dos números.

Barra de ferramentas em baixo da tela
Na versão anterior as barras de ferramentas ficavam na parte de cima da tela.
Agora a barra de ferramentas fica em baixo o que facilita o acesso e toque.

Perda de configuração
Na versão anterior usamos uma região padrão do Android para gravar configurações.
No entanto em algumas situações as configurações eram perdidas durante a atualização do aplicativo.
Em função disso nesta nova versão gravamos as configurações em outro local, mais seguro.
Sendo assim garantimos que não haverá perda de configuração em futuras atualizações.
No entanto, quando você instalar esta versão todas as configurações serão perdidas (por causa da mudança de
local de gravação).
Então nesta atualização todas as configurações serão perdidas. Será necessário revisar toda a
configuração.
Botão [ Estou Aqui ] – Toque Curto x Toque Longo
Na versão anterior um simples toque no Botão Estou Aqui
ativava a função.
Para aumentar a segurança na operação nesta nova versão
você pode escolher entre toque simples ou toque longo.
O toquer longo exige que você mantenha o botão
pressionado por aproximadamente 1 segundo e evita clicks
acidentais.
Escolha a opção na Configuração.
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Retorno automático para Navegação por Inatividade
Nesta nova versão o sistema automaticamente retorna para a tela
de navegação se você por exemplo estrar na tela [ ME Achei ] e
ficar por mais do que um tem po sem atividade.
Ou seja, depois de um certo tempo se uso, por segurança, o
aplicativo automaticamente dá um toque no botão [ Voltar
Navegação ]
Na configuração você pode ativar ou não este recurso e ainda pode
escolher o tempo de inatividade.
Botoeira externa [ Estou Aqui ] – Inversão de sentido
Invertemos o sentido de movimentação da planilha quando usando a botoeira externa.
Agora o botão DEC (-) move a planilha no sentido do Km menor , trabalhando no mesmo sentido da botoeira do
Colosso EVO.
Então se você errou caminho num ponto “mais para trás” do roteiro então significa que errou caminho num Km
menor e para chegar na referência vai usar o botão DEC (-).
[ v 17 ] 9/05/2013
Marcações automáticas
Com um único click o programa faz marcações coloridas indicando Neutros e Deslocamentos.
E ainda agrupa e as referências curtas, ou seja, com Km parcial baixo.
Hoje em dia as planilhas são disponibilizadas poucos minutos antes da largada.
Agora em menos de 5 segundos tudo fica marcado.
Agora o Road Book Digital é um “caça pegadinhas”.
Você pode por exemplo marcar automaticamente todas as referências com parcial menor do que 30 metros.
Referências Curtas

Deslocamento

Neutralizado

Configuração de cor e tipo de número – Tela Direita Dados configuráveis
Nova cofiguração de tipo de número e cor
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[ v 13 ] 13/03/2013
:: Novo layout que apresenta informações do Kit Piloto na tela.
:: Os dados são configuráveis (o navegador escolhe o que quer ver).
Na configuração existe uma nova opção de Layout de Tela:
[ Dados Campos Configuráveis (direita) ]
[ v 9 ] 12/03/2013
:: Marcação estilo Mitsubishi CUP (D2+, E3- ...)
:: Cantada configurável com VOZ (o RBDA fala por exemplo 200,100, 50...) (D2+, E3- ...)
[ v 7 ] 12/03/2013
:: Zoom configurável da "referência da Vez"
:: Marcação visual de perigo à mão livre (4 cores e 3 tipos de caneta)
:: Solicita um cadastro mas não é obrigatório. Basta baixar o aplicativo e executá-lo
:: Opção para configurar em que linha fica a "referência da Vez". Pode ficar no Topo (linha 1) ou linha 2 ou 3
[ v 1 ] 12/01/2013
:: Versão que foi apresentada no Transparaná 2013
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