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Novidades 
Links para novas plataformas 

Descrição 

No topo do site do Checkpoint estão localizados os links de acesso rápido a funcionalidades do Checkpoint 
entre outros links que direcionam a outras plataformas e sites da Thomson Reuters. Nesta atualização dois 
novos links estarão disponíveis: Sistema de Tarefas e Biblioteca E-learning. 

 

Sistema de Tarefas – O Sistema de Tarefas é alimentado diariamente com as publicações do Checkpoint, 
permitindo a triagem das normas que impactam a rotina do cliente e o arquivamente daquelas que não 
geram qualquer impacto à rotina da empresa. Para as normas que de alguma forma impactam a rotina é 
possível criar tarefas e gerenciar a execução dessas tarefas até sua implementação. 

Biblioteca E-learning – A plataforma de cursos e seminários recebeu uma grande modificação. Agora os 
cursos estão disponibilizados através da modalidade e-learning (ensino a distância), possibilitando que seja 
acessado quando e como quiser (computador, tablet, celular). 

Legislação – Melhoria na apresentação dos relacionamentos de 
alteração que impactam o documento inteiro 

Descrição 

Todos as alterações que impactam uma norma inteira são mostrados no no primeiro ícone de notas de 

atualização ( ), descrevendo individualmente a mais recente atualização de cada documento 
relacionado.  

Antes era mostrada apenas a última alteração correspondente. 

Agora, ao consulta, o usuário tem a visão de todas as normas que impactam a norma que está sendo 
consultada. 

Observação: É necessário acessar o item, Mostrar relacionamentos e em seguida realizar duplo clique no 

ícone de notas de atualização  para visualizar o informativo. 
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Exibição 

 
Benefícios 

 Identificar com maior praticidade e agilidade possíveis alterações relevantes a sua busca. 
 

 Visualização centralizada de todas as atualizações dos documentos relacionados; 

Ajustes de usabilidade 
 Mais assertividade nos links que direcionam a partes de documentos, permitindo ao usuário ir ao 

ponto certo de um documento extenso, quando o acesso se dá por meio de link existente em outra 
norma. 

 Melhoria nas descrições que identificam os campos de pesquisa 

 Ajustes na opção de busca por termo e de linguagem natural, permitindo a utilização de caracteres  

 Ajustes para melhor apresentação de tabelas 

 Ajustes na pesquisa por palavra dentro dos documentos, otimizando o resultado 

 Melhoria no filtro de busca para apresentação de resultados por área temátca 

 Ajustes na exportação de documentos com a melhora na apresentação do texto 

 Ajustes nos links de sumário de Roteiros para direcionamento correto dentro do texto 

 


