
Ganhe tempo e aumente a sua produtividade ao utilizar a função "Clonar
Medição". Em vez de criar uma medição do zero, use uma medição existente como
base para criar a nova, ajustando apenas o que será diferente. 
 
Essa funcionalidade é bastante útil quando se faz uma medição no início do
desenvolvimento e outra ao final. Neste caso a medição pode ser criada
clonando a medição feita no início, sendo necessário apenas ajustar o que
mudou em função da variação do escopo ou do nível de detalhe (a medição
inicial geralmente é feita de forma estimativa e a final de forma detalhada).

Para clonar uma medição, acesse a opção "MEDIÇÃO" no menu lateral esquerdo.
Será aberta a lista de medições existentes. Localize então a medição que deseja
clonar (seja navegando pela lista ou filtrando). Clique com o botão direito do mouse
sobre a medição desejada. Será apresentado um menu pop-up com a opção
“CLONAR MEDIÇÃO”, que ao ser acionado cria uma cópia da medição
selecionada. 
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Ao final do processo o sistema mostra a mensagem “Medição clonada com
sucesso” no topo da página e abre a medição criada para que o usuário já possa
modificá-la. Para diferenciar a nova medição da original, se acrescenta ao início
do título da nova medição o texto “[Cópia]”, mas permitindo ao usuário modificar
para o conteúdo que julgar mais interessante.

Clonar a medição proporciona uma economia de tempo considerável,
evitando retrabalho e também minimizando possibilidade de erros do

usuário.
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Qualquer dúvida, entre em contato conosco no

comercial@fattocs.com.br
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