
Problemas no LIVADMIN:

1) Cliente
! Tela INICIAL:

a) erros na codificação
b) tamanho do combo de perfil inadequado.
c) iniciar com todos no perfil.

! DETALHAMENTO:
a) Nome Cliente deve estar abaixo de código
b) ao fechar detalhamento com ESC, a tela ficou toda escura (a caixa de 

diálogo ficou embaixo e não deu pra alcançar o botão
c) não oferecer tela no fehcamento da janela ao detalhar.!
d)  DESEJO do cliente: apertar dos esc’s pra fechar quando houver 

alteração e o cliente NÃO SALVOU(tentei fazer, mas não consegui, linha 
239, cliente.xhtml)

e) quando tem algum campo faltando, não é necessário validar quando se 
clicou no detalhamento

- se não for muito trbalho, no detalhamento, pode até tirar o botão 
salvar (mas pode deixar o de excluir).

- observação minha: se facilitar criar um dialog para alterações e 
outro pra consulta, tudo bem!

f) ao excluir, deixar a tela sem piscar e retirar o cliente da tabela
g) ao detalhar, mesmo preenchidos, alguns campos estão vindo marcados 

como se fosse um erro:

! ! !
! ALTERAÇÃO:

a) ao tentar alterar a data de uma pessoa internacional aparece o 
calendário, salva e depois se tentar alterar a mesma pessoa de novo, o 
calendário aparece como um fantasma na tela de alteração.

b) a cidade aparece colorida, em branco e não é salva por mais que vc digite 
qualquer coisa.

c) data inicial de aniversário deve começar a 30 anos atrás e não em 2013
d) o botão fechar da alteração está demorando MUITO pra concluir.

a) nota minha: estou achando que estamos acumulando objetos no 
browser, pois a cada vez que vou testando, o botão demora mais 
ainda...

! EXCLUSÃO:
a) ao perguntar se deseja realmente excluir o cliente, mostrar o codigo e o 

nome do cliente..

2) Produtos
1) Não está PRONTO

3) Meios de Transporte
1) Não funcionou

4) Tipos de Produto



1) Paginação quando está na conta certa (10 produtos, exibindo 10 itens, diz que 
tem duas páginas, mas tem apenas 1)

5) Rotinas
1) Não está pronto!

6) País
! ALTERAR:

1) Os erros no popup de alteração do pais estão saindo do lado errado.
2) Efeitos da tela anterior estão sendo refletidos em outras telas

1)  nota minha: continuo suspeitando de acumulo de telas e objetos, mesmo 
quando fecha a caixa de dialogo!


