Copy of Add-in para Excel do sistema Economatica
Status de atualização dos dados de sua planilha
o.

A tela de configuração se abrirá no lado direito do vídeo. Preencha os campos indicados na imagem abaixo. Para fazê-lo você deverá obter orientações junto ao departamento de TI de sua empresa.
Atenção : O "Add-In para Excel da Economatica" atualmente não suporta script automatizado de Proxy.

Status de atualização dos dados de sua planilha
Eventualmente pode aparecer o ícone abaixo na barra de ferramentas de sua planilha

O surgimento deste ícone não indica necessariamente a ocorrência de algum problema. Veja a seguir a descrição de seu significado.

O servidor da Economatica está constantemente sendo atualizado com novos dados. Além das cotações diárias, uma variedade enorme de informações é introduzida na base de dados : novos balanços de
empresas, novas composições de carteiras de fundos, dados cadastrais, correções de dados históricos, etc
Aproximadamente a cada 5 minutos (este intervalo pode variar muito) o servidor é carregado com novos dados. Ou seja, aproximadamente a cada 5 minutos a situação da base de dados do servidor é alterada
Este ícone indica que algumas células de sua planilha foram atualizadas em um determinado momento enquanto funções novas que você criou posteriormente foram atualizadas num momento em que o
servidor já tinha sido alimentado com novas informações e portanto a base de dados se encontrava em uma nova situação
Este ícone também pode aparecer se sua planilha for muito grande e a atualização de todas as funções for demorada e acontecer alguma atualização no servidor durante a atualização de sua planilha.
Isto RARAMENTE é um problema uma vez que é muito improvável que haja algum conflito entre os dados de sua planilha causado pelo fato de diferentes células estarem refletindo diferentes momentos da
base de dados
De qualquer maneira, ao clicar neste ícone todas as funções de sua planilha serão atualizadas e, portanto, estarão sincronizadas com um mesmo momento da base de dados.

