AUTODESK VAULT

Ícone

Descrição e Ação Necessária
Se nenhum ícone for apresentado, o arquivo está no Vault e não existe cópia local deste arquivo
em seu computador.
O arquivo está no Vault e está disponível para que possa ser feito Check Out (caso necessário).
O usuário possui uma cópia local na mesma versão que o Vault. Recomenda-se apagar o
arquivo na pasta local.
O arquivo está no Vault e está disponível para que possa ser feito Check Out (caso necessário).
O usuário possui uma versão mais atualizada do arquivo em relação ao arquivo no Vault na
pasta local. Isso significa que a cópia local do arquivo foi modificada sem que fosse feito o
Check Out do arquivo. O recomendado é apagar a cópia local e utilizar sempre a versão do
Vault como versão atual.
O arquivo está no Vault e está disponível para que possa ser feito Check Out (caso necessário).
O usuário possui uma cópia local desatualizada do arquivo em relação ao arquivo no Vault na
pasta local. Recomenda-se apagar a cópia local.
O arquivo está em Check Out pelo usuário e o usuário possui uma cópia local do arquivo em
sua máquina.
O arquivo está em Check Out pelo usuário e a cópia local está mais nova que a versão atual no
Vault. Isso significa que o usuário já executou modificações no arquivo em que está editando e
que ainda não realizou o Check In para atualizar o arquivo no Vault.
File is checked out to you and the local copy is older than the latest version in the vault. This
typically means that you started with a version for the vault that was older than the latest
version, and then checked it out to promote it to the latest.
O arquivo está em Check Out pelo usuário e a cópia local do arquivo está desatualizada em
relação a última versão do arquivo no Vault. Isso significa que o usuário está editando uma
versão desatualizada do arquivo. Utilizar a opção Get Latest Version para corrigir o problema
das versões antes de iniciar as modificações.

Existem um resultado inesperado com o arquivo (por exemplo, o arquivo local
foi alterado sem estar em check-out). Veja a dica de ferramenta para obter mais
informações.
Por exemplo, se dica da ferramenta diz Editado por sua vez, o arquivo local é
mais recente que o arquivo no vault.

A cópia local é uma revisão antiga da revisão líder no cofre.
O arquivo não está no Vault. Você pode adicionar o arquivo usando o Check
In para adicionar ao Vault
O arquivo está bloqueado e a cópia local não está atualizado.
O arquivo está bloqueado e a cópia local está atualizado.
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