Release Notes December 2013

עדכונים ,תוספות ושיפורים
גרסה 20

1

תקציר עדכונים ,תוספות ושיפורים
תוספות ועדכונים
מודול מאפיינים
נוספה אפשרות להוסיף מאפיינים לקטגוריות ,בדומה למאפיינים בפריטים.
באפשרויות החיפוש של חיפוש מתקדם או דוחות בקטגוריות ,ניתן לחפש גם בסט המאפיינים.

מנהל המאפיינים
בעת עריכת סט מאפיינים ,ניתן לבחור שיוך של סט מאפיינים לקטגוריה.

עורך התוכן
תכונות  HTMLמתקדמות ( ) ATTRIBUTES
בכל פקדי עורך התוכן (תמונה ,קישור ,טבלה וכו')( ,נוספו) ניתן להוסיף את תכונות  )Attributes ( HTMLהמיועדות
למפתחים ומשתמשים מתקדמים.

טבלת HTML
נוספה יכולת לערוך תאים ושורות בטבלת ( .HTMLבמקום לחיצה כפולה על טבלה מסומנת לפתיחת הטבלה כולה
לעריכה) .כעת ניתן להציב את הסמן בתא או שורה ,ולבחור מתפריט הטבלה או בלחיצה ימנית את קטגורית התכונות
הרצויה.
כמו כן ניתן לסמן את הטבלה ולבחור "מאפייני טבלה" מתפריט הטבלה.

מאפייני שורה < > TR
נוספו אפשרויות להגדרות של מאפייני השורה כגון יישור אופקי/אנכי וצבע רקע .ניתן להחיל את מאפייני השורה על כל
השורות בטבלה בצורה סלקטיבית באמצעות סימון תיבת הבחירה "החל על כל השורות בטבלה" ,ולאחר מכן לסמן או
לבטל את תיבת הבחירה של המאפיינים הרצויים שאותם רוצים להחיל על כל השורות בטבלה.

מאפייני תא < > TD
נוספו אפשרויות להגדרות של מאפייני תא כגון רוחב ,גובה ,יישור אופקי/אנכי ותכונות אחרות המגדירות את התנהגות
הטקסט בגבולות התא של הטבלה.
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ניתן להחיל את מאפייני התא על כל התאים בטבלה בצורה סלקטיבית באמצעות סימון תיבת הבחירה "החל על כל התאים
בטבלה" ולאחר מכן לסמן או לבטל את תיבת הבחירה של המאפיי נים הרצויים שאותם רוצים להחיל על כל התאים
בטבלה.

מודול מסחר אלקטרוני
נוסף מודול מסחר אלקטרוני המאגד את כל הפונקציות הספציפיות של מסחר אלקטרוני באתר .הפונקציות השונות
מסודרות במספר לשוניות הזמינות בחלק השמאלי התחתון של חלונית המודול( .שדות הבסיס כגון מחירים וכו' של המוצר
נשארו בחלון הכללי של המוצר).
הערה :זמינות השדות בחלון הכללי של המסחר האלקטרוני תלויה ברשיון התוכנה שברשותך.

מודול היסטוריה
נוסף מודול היסטורית שינויים בגרסת אנטרפרייז  -תצוגת יומן של שינויים שנעשו בהגדרות הכרטיסים של הפריטים
והקטגוריות .המודול נועד לתיעוד בלבד ואינו מאפשר את ביטול הפעולות המוצגות בו.
המודול מבצע מעקב ורישום של כל שינוי הנעשה בכרטיסים של פריטי וקטגוריות האתר .השינויים מאוגדים לטרנסאקציות
ממוספרות  .כל טרנסאקציה מציגה את כל השינויים שנעשו בפעם אחת ע"י משתמש אחד.
השינויים נשמרים לשדות הבסיס בלבד (כל השדות שאינם חלק ממודול ספציפי) .שינויים של מודולים ספציפיים (כגון
פריטים משלימים ,מאפיינים ,הרשאות וכו') אינם נשמרים.

תוספות לתיאור מורחב
בלשונית “תיאור מורחב” של כרטיסי הפריטים נוספה תת לשונית חדשה בשם "הרחבות" המאפשרת הרחבות של שדות
הבסיס לפריטים ע"י הוספה של "שם פריט נוסף"" ,קוד פריט נוסף" ,ו"-תיאור נוסף".

שיפורים ותיקונים
מתיחת  UIבכרטיסי בפריטים
שורת הלשוניות בכרטיסי הפריטים גולשת ( )wrapלשתי שורות ,כדי להציג את כל הלשוניות בכרטיס בעת ובעונה אחת
(בעבר הוצגו בשורה אחת שהיה צורך לגלול).
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מודול מאפיינים
הוספת מאפיינים לקטגוריות
נוספה אפשרות ל הוסיף מאפיינים לקטגוריות ,בדומה למאפיינים בפריטים.
 .1פתח את עמוד הקטגוריה אשר ברצונך לשייך לה מאפיינים.
בצד שמאל למעלה של החלונית).

 .2פתח את הלשונית מאפיינים ולחץ על
 .3בחר בקטגוריית המאפיינים הרצויה ,ולחץ על אישור.

 .4מלא\בחר את הפרטים הרצויים בכל אחד מהשדות.
 .5בחירה מרובה מתוך רשימות :בשדה המכיל רשימה – בחר מהרשימה .לבחירה מרובה של ערכים ,סמן מספר
תיבות בחירה (אם הרשימה מאפשרת זאת).
.6

באפשרותך להסיר בחירות קיימות ע"י לחיצה על הכפתור נקה בתיבת השיח של כל שדה .שים לב ללשוניות של
קבוצות מאפיינים נוספות בתחתית העמוד.

 .7לחץ על אישור.
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שימוש בסט המאפיינים בעת חיפוש מתקדם או דוחות בקטגוריות
כאשר מוסיפים מאפיינים לקטגוריות ,ניתן לחפש גם בסט המאפיינים בעת ביצוע חיפוש מתקדם או דוחות בקטגוריות.
לפירוט נוסף ראה את הפרקים "חיפוש מתקדם" ו"דוחות" בספר המשתמש של .SiteVision

שיוך של סט מאפיינים לקטגוריות ב מנהל המאפיינים
בעת עריכת סט מאפיינים ניתן לשייך את סט המאפיינים לקטגוריות ,ובכך להפוך אותו לזמין להוספת מאפיינים
בקטגוריות.
 .1פתח את סט המאפיינים לעריכה.
 .2סמן בחר מרשימה ,ולאחר מכן סמן קטגוריות ולחץ על אישור.
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עורך התוכן
תכונות  HTMLמתקדמות ( ) ATTRIBUTES
בכל פקדי עורך התוכן (תמונה ,קישור ,טבלה וכו') ,כאשר פותחים את חלונית הפקד (למשל בעת הוספת קישור) ניתן
להוסיף את תכונות ה )Attributes( HTML -הבאות המיועדות למפתחים ומשתמשים מתקדמים:
 – IDמזהה אלמנט HTML
מחלקה ( )Classמאפשר להשתמש בתכונות ה CSS-באמצעות עורך התוכן.
סגנון ( – )Styleמאפשר להשתמש בתכונות ה CSS-באמצעות עורך התוכן
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טבלת HTML
נוספה יכולת לערוך תאים ושורות בטבלת ( .HTMLעד כה נדרשה לחיצה כפולה על טבלה מסומנת לפתיחת הטבלה כולה
לעריכה).
כעת ניתן להציב את הסמן בתא או שורה ,ולבחור בלחיצה ימנית או מתוך תפריט הטבלה את קטגורית התכונות הרצויה.
כמו כן ניתן לסמן את הטבלה ולבחור "מאפייני טבלה" מתפריט הטבלה.

מאפייני שורה < > TR
נוספו אפשרויות להגדרות של מאפייני השורה כגון יישור אופקי/אנכי וצבע רקע .ניתן להחיל את מאפייני השורה על כל
השורות בטבלה בצורה סלקטיבית באמצעות סימון תיבת הבחירה החל על כל השורות בטבלה ,ולאחר מכן לסמן או
לבטל את תיבת הבחירה של המאפיינים הרצויים שאותם רוצים להחיל על כל השורות בטבלה.
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מאפייני תא < > TD
נוספו אפשרויות להגדרות של מאפייני תא כגון רוחב ,גובה ,יישור אופקי/אנכי ותכונות אחרות המגדירות את התנהגות
הטקסט בגבולות התא של הטבלה.
ניתן להחיל את מאפייני התא על כל התאים בטבלה בצורה סלקטיבית באמצעות סימון תיבת הבחירה החל על כל התאים
בטבלה ולאחר מכן לסמן או לבטל את תיבת הבחירה של המאפיינים הרצויים שאותם רוצים להחיל על כל התאים
בטבלה.
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ממתח עמודה  :colspanמגדיר את מספר העמודות בטבלה שהתא משתרע לרוחבן.



ממתח שורה  :rawspanמגדיר את מספר השורות בטבלה שהתא משתרע לרוחבן.



ללא גלישה ( :)nowrapברירת המחדל של התא היא גלישה –  .wrapבמצב זה ,במידת הצורך התוכן בתא יגלוש
בתוך התא כלפי מטה מבלי להרחיב את גבולות העמודה .במצב גלישה ( )wrapהתוכן בתא לא יגלוש בתוך התא,
אלא "ידחוף" את גבולות העמודה ויוצג בשורה אחת.
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מודול מסחר אלקטרוני
מודול זה מאגד את כל הפונקציות הספציפיות של מסחר אלקטרוני באתר .הפונקציות השונות המסודרות במספר לשוניות
הזמינות בחלק השמאלי התחתון של חלונית המודול .לפירוט אופן השימוש בפונקציות השונות ראה את הפרקים העוסקים
בפונקציות אלה בספר המשתמש של .SiteVision
שדות הבסי ס כגון מחירים וכו' של המוצר נשארו בחלון הכללי של המוצר.
לפתיחת חלונית המודול ,לחץ על הלשונית מסחר אלקטרוני בחלון המוצר .הפונקציות המיוצגות ע"י הלשוניות הזמינות
בחלק השמאלי התחתון של החלונית לא השתנו.

הערה :זמינות השדות בחלון הכללי של המסחר האלקטרוני תלויה בגרסאות התוכנה שברשותך.
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מודול היסטוריה
נוסף מודול היסטורית שינויים בגרסת אנטרפרייז  -תצוגת יומן של שינויים שנעשו בהגדרות הכרטיסים של הפריטים
והקטגוריות .המודול נועד לתיעוד בלבד ואינו מאפשר את ביטול הפעולות המוצגות בו.
המודול מבצע מעקב ורישום של כל שינוי הנעשה בכרטיסים של פריטי וקטגוריות האתר .השינויים מאוגדים לטרנסאקציות
ממוספרות .כל טרנסאקציה מציגה את כל השינויים שנעשו בפעם אחת ע"י משתמש אחד..

השינויים נשמרים לשדות הבסיס בלבד (כל השדות שאינם חלק ממודול ספציפי) .שינויים של מודולים ספציפיים
(כגון פריטים משלימים ,מאפיינים ,הרשאות וכו') אינם נשמרים.
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תוספת ל תיאור מורחב
בלשונית “תיאור מורחב” של כרטיסי הפריטים נוספה תת לשונית חדשה בשם הרחבות המאפשרת הרחבות של שדות
הבסיס לפריטים ע"י הוספה של "שם פריט נוסף"" ,קוד פריט נוסף" ,ו"-תיאור נוסף".
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