
Como adicionar e filtrar minhas medições por
TAGs?

Mediante ao feedback dos usuários do Mesur©, na última atualização da
ferramenta foi implementada a melhoria que permite ao analista adicionar
TAGs as medições. 
 
Essa feature permite que você filtre as medições referentes a uma release, de
forma que possa determinar o seu tamanho total, permite também que
obtenha estatísticas  de medições por diferentes tecnologias, equipes
e/ou linguagens ou até mesmo gerenciar medições de dois contratos diferentes
na mesma empresa. 
 
Ficou curioso? Então vamos lá!

Observe que na tela da medição, foi incluído o campo "MARCADORES DE
MEDIÇÃO". Este é o campo onde você irá criar e/ou inserir suas TAGs para
esta medição. 
 
Se você preferir usar a mesma TAG que já foi incluída em outra medição, o
Mesur© automaticamente já busca pra você , o que evita erros na hora de
incluir uma TAG. 
 
Neste exemplo, vamos inserir a TAG "Release 1". 
 
Após inserir a TAG, basta clicar no botão verde "SALVAR" no menu superior
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da tela. 
 
Veja imagem abaixo.

Para filtrar suas medições com base nas TAGs, basta acessar o seu grid de
medições e habilitar a coluna "MARCADORES". 
 
Para habilitar a coluna MARCADORES, basta clicar no ícone  localizado no
canto superior direito da tela e selecionar a opção "MARCADORES".
 
Veja imagem abaixo.

Uma vez com a coluna "MARCADORES" habilitada, você consegue identificar
as TAGs de cada medição e filtrá-las no campo de "PESQUISA".

Legal né?! Na próxima semana traremos mais dicas de utilidades do Mesur© !

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/g77eKH
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=f4e6c78e23d79abeb2b699873&id=5b03ef6a39
javascript:;


Viu como é facil? 
Acesse agora mesur.fattocs.com 

Qualquer dúvida, entre em contato conosco no

comercial@fattocs.com.br

Assista o vídeo onde o sócio da Fatto, Guilherme Simões apresenta uma
visão geral de funcionamento do MESUR© e fala das suas vantagens
sobre o uso de planilha. 
 

Para assistir agora aperte o play!
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