
2022/

MEU RH

Lucas Morais / Yaggo Oliveira

Março

COMO INSTALAR E 
CONFIGURAR?



Funcionalidades 
disponibilizadas

2

AGENDA

Principais 
Dúvidas/Ocorrências

Configuração Appserver.ini
e Properties.json

Dúvidas?



3

Configuração 
appserver.ini e 
properties.json

01



Configuração Appserver.ini e Properties.json 4

Documentação de referência: https://tdn.totvs.com/display/NPR/Passo+4%3A+Configurando+appserver+e+properties

https://tdn.totvs.com/display/NPR/Passo+4%3A+Configurando+appserver+e+properties
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Funcionalidades disponibilizadas - CARD’s gestão de férias 6

Foi disponibilizado a melhoria no gestão de férias, onde é possível que o Gestor visualize através de Dashboard o status das férias (Em 
férias, vencidas, a vencer, em dobro, risco de dobro)

         Ao selecionar um dos Status no Dashboard deverá aplicar o filtro de status trazendo somente as ocorrências aplicadas ao filtro



Funcionalidades disponibilizadas - Solicitação de par como substituto 7

Foi disponibilizado a melhoria referente a solicitação de substituto, onde agora é possível solicitar pares como substituto.

Esta implementação estará disponível somente para o estrutura de hierarquia por departamentos (MV_ORGCFG = 0)

Para saber mais acesse: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=675548803



Funcionalidades disponibilizadas - Espelho de ponto em período futuro 8

Foi disponibilizada  uma melhoria na funcionalidade do Espelho de Ponto do Meu RH. A melhoria consiste na criação do parâmetro 
MV_MRHDPER.

Este parâmetro consistirá em: Quantos dias serão somados à data final do período atual (Conforme MV_PONMES), para que o próximo 
período esteja disponível para visualização.

Exemplificando a funcionalidade do parâmetro:

- MV_PONMES configurado da seguinte forma: 20220101/20220131.
- MV_MRHDPER = 3.

Data Fim do Período conforme MV_PONMES = 31/01/2022.

Data Projetada = 31/01/2022 + 3 Dias = 03/02/2022.

Logo, o próximo período somente estará disponível para visualização no dia 03/02 ou após este dia.

Caso o funcionário acesse o Meu RH no dia 01/02 ou 02/02, continuará vendo o período conforme o MV_PONMES, ou seja, 01/01 a 
31/01.
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Principais Dúvidas/Ocorrências 10

Dúvida: Após migração para Release 12.1.33 o MEU RH não realiza os acessos dos participantes

Solução: Para clientes que utilizam SSL, identificamos que a causa dos problemas de acesso estava no REST, 
o problema estava nas tags CertificateServer e KeyServer, essas chaves são da seção SSLConfigure, na seção 
do WebService Rest (HTTPREST) deve ser configurado como Certificate e Key.



Principais Dúvidas/Ocorrências 11

Ocorrência: Informe de rendimento não é realizado o download ou apresenta mensagem “Internal Error”

Solução: Para o correto funcionamento do download do informe de rendimento, deve ser compilado
o rdmake IMPIRPF.PRW no RPO e também aplicado o último acumulado do RH.

Essa atualização é decorrente da mudança do leiaute da DIRF, onde foi implementando uma nova 
opção de Juros de Mora no informe de rendimento .

Download:
Rdmake RH
Acumulado RH

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=947506
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000006/all/all/search/RH_EXPEDICAO_CONTINUA


Principais Dúvidas/Ocorrências 12

Ocorrência: Horário alternando entre o horário local e 00hs

Solução: Foi mapeado pela equipe do suporte um problema referente a batida de ponto via geolocalização, onde
é apresentado erro de Timezone e o horário fica alternando do horário local para 00hs indevidamente.

Para o correto funcionamento desta solução, é necessário atualizar os arquivos do portal MEU RH a partir dos novos
arquivos disponibilizados e também com o último acumulado do RH.

Download:
Arquivos portal MEU RH
Acumulado RH

https://tdn.totvs.com/display/NPR/Passo+1%3A+Atualizando+os+arquivos
https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000006/all/all/search/RH_EXPEDICAO_CONTINUA


HUB PLATAFORMAS
APOIO EM IMPLANTAÇÕES
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Contate-nos por aqui
HUB.PLATAFORMAS@TOTVS.COM.BR

HUB PLATAFORMAS 
Canal Preferencial 
para Apoio a Clientes 
e Projetos Durante a 
Implantação ou 
Atualização dos Apps 
Totvs.
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OBRIGADO
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• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.

• Valorizamos gente boa que é boa gente.
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