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 ושיפוריםתוספות , תקציר עדכונים

 ותוספות עדכונים

 למיין קטגוריות בסדר עולה או יורד נוספה אפשרות – מנגנון מיון קטגוריות ,
 .ולהחיל את המיון גם על קטגוריות המשנה

 עורך התוכן  

  כותרת"בחלונית הוספת התמונה נוסף שדה( ." התואם לתגHTML "Title .)"
  (.Tooltip)הדפדפן בעת הריחוף על התמונה הערך משדה זה צץ בעמוד 

  כותרת וכן שדה הטקסט החלופי של התמונה תומכים כעת ביוניקודהשדה ,
 .או שפת המערכת שאינן שפות לטיניותהמאפשר שימוש בשפות 

 תאור תמונה"נוסף שדה  "(כללי"בלשונית )קטגוריה של  לתמונה הראשית". 

 וספה אפשרות להוספת תמונה נ, של הקטגוריה בלשונית התאור המורחב
 .בדומה לאפשרויות התמונה של פריטים, נוספת עם תיאור

 צוברים"נוספה אפשרות לשכפל פריטים מסוג  - מנגנון שכפול פריטים." 

 נוספה אפשרות לחיפוש ברשימת דוחות - חיפוש בדוחות. 

 הזמנות 

 סטטוסים חדשים אלה משמשים בעיקר . התווספו סטטוסים חדשים בהזמנות
 .PayPalכגון ( מלבד זו של הלקוח)מערכות סליקה אוטומאטיות חיצוניות 

ובכך לשנות את )לשנות את סטטוס ההזמנה באופן ידני  ניתןבמידת הצורך 
 .יי המערכת באופן אוטומאט"הסטטוס שעודכן ע

 הכולל " קציהזפרטי טרנ"בפרטי ההזמנה נוסף מקטע הקרוי  - קציהזפרטי טרנ
 .ותגובה משרת הסליקה, קוד, את מזהה העסקה

 מנגנון יצוא פריטים 

  כל הפריטים, עמוד נוכחי)נוספה אפשרות להגדיר את הפריטים המיוצאים ,
 (. ופריטים מסומנים בלבד

 של  יניתן להגדיר את המספר המקסימאל" כל הפריטים" האפשרות בבחירת
 .הפריטים שייוצאו

 ת תצוגת הפריט ותבנית נוספה אפשרות לעריכה מרובה של תבני - עריכה מרובה
 .המסגרת במספר פריטים בו זמנית

ן הערה ו שי לרי ות מסגרת בהתאם  י תומכת בתבנ רק כאשר המערכת  ן   .זמי



 תוספות ושיפורים, תקציר עדכונים

4 SiteVision Release Notes July 2012 

 שיפורים

 הגדרות המיון נשמרות כחלק מהגדרות החיפוש  - מיון בחיפוש מתקדם ודוחות
  .ח השמור"ונטענות בפעם הבאה שנעשה שימוש בחיפוש או בדו, ח"והדו

 נוספה אפשרות לפרסום מספר פריטים בו זמנית :בלבדנט .מערכת דוט 

 תיקונים

  1תוקנה בעית בטיחות בעת הדפסת הזמנות בווינדוס. 

 



 ריותמנגנון מיון קטגו
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 מנגנון מיון קטגוריות

 .ולהחיל את המיון גם על קטגוריות המשנה, עולה או יורד רניתן למיין קטגוריות בסד

 .ולחץ על צלמית המיון בטור הימני, בחר את הקטגוריה הרצויה 7

 

אם ברצונך להחיל את המיון גם על תיקיות המשנה . בחר את סדר המיון הרצוי 2
 .החל מיון גם לכל תתי הקטגוריותסמן את האפשרות , בקטגוריה זו

 

 

 

 



 עורך התוכן
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 תוכןהעורך 

 בחלונית הוספת התמונה "כותרת"שדה 

הערך "(. HTML "Titleהתואם לתג ". )כותרת"בחלונית הוספת התמונה נוסף שדה 
כמו כן שדה כותרת זה . (Tooltip) בעמוד הדפדפן בעת הריחוף על התמונהצץ משדה זה 

המאפשר שימוש בשפות , וכן שדה הטקסט החלופי של התמונה תומכים כעת ביוניקוד
 .שונות כגון עברית ורוסית

 

 

 קטגוריההחלונית בשדה תאור תמונה 

 .נוסף שדה תאור תמונה "(כללי"בלשונית )של הקטגוריה  לתמונה הראשית

 .יופיע מתחת לתמונה באתרשדה תאור התמונה טקסט המופיע ב



 עורך התוכן
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נוספה אפשרות להוספת תמונה נוספת עם , של הקטגוריה בלשונית התאור המורחב
 . פריטים התמונה שלבדומה לאפשרויות , תיאור

 



 שכפול פריטים
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 שכפול פריטים

 ". צוברים"לשכפל פריטים מסוג  תנוספה אפשרו

 .ובר הרצוי בין פריטי העמודבחר את הצ 7

 ". שכפול פריט"לחץ לחיצה ימני ובחר  2

 

 . בחר את המודלים והאלמנטים שישוכפלו בצובר 3

בר  הערה הצו נית  בחלו בר  ג הצו סו של  רה  לפי הבחי ם  נקבעי ס  שדות הבסי
 .עצמו

 



 חיפוש בדוחות
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 חיפוש בדוחות

 .נוספה אפשרות לחיפוש ברשימת דוחות

 .בחר את סוג הדוח תחת דוחות 7

 

 .ו מחרוזת חיפוש בשדה החיפושהכנס מילה א 2

 



 סטטוסים חדשים –הזמנות 
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 סטטוסים חדשים –הזמנות 

סטטוסים חדשים אלה משמשים בעיקר מערכות . התווספו סטטוסים חדשים בהזמנות
 .PayPalכגון ( מלבד זו של הלקוח)סליקה אוטומאטיות חיצוניות 

 . י המערכת"סטטוס ההזמנה נקבע ומתעדכן אוטומאטית עכ "בד

לשנות את בכך ו)נות את סטטוס ההזמנה באופן ידני הצורך באפשרותך לשבמידת 
 (:יי המערכת באופן אוטומאט"הסטטוס שעודכן ע

 .בחר בהזמנה הרצויהו הזמנותהיכנס ל 7

שנה סטטוס בסרגל הכלים או לחץ לחיצה ימנית ובחר  סטטוס הזמנהלחץ על  2
 [.סטטוס רצוי]  הזמנה

 

 קציהזפרטי טרנ

, קוד, הכולל את מזהה העסקה" קציהזרטי טרנפ"מקטע הקרוי  בפרטי ההזמנה נוסף
 .ותגובה משרת הסליקה

 



 מנגנון יצוא פריטים
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 מנגנון יצוא פריטים

ופריטים  ,כל הפריטים, עמוד נוכחי)נוספה אפשרות להגדיר את הפריטים המיוצאים 
כאשר באפשרות האחרונה ניתן להגדיר את " כל הפריטים"בבחירת (. מסומנים בלבד

 .צאושל הפריטים שייו יהמספר המקסימאל

 אפשרות א': 
ואת הפורמט , מתוך תפריט הכלים בסרגל הכלים שבחלונית הפריטים" יצוא"בחר 
 .הרצוי

או , בחלונית הפריטים ייצוא העמוד הנוכחיבמצב זה האפשרויות הזמינות הן 
 ייצוא כל הפריטיםאם תבחר באפשרות  .בקטגוריה זו יצוא כל הפריטים

 .יוצאובאפשרותך להגביל את מספר הפריטים שי

 אפשרות ב': 
מתוך תפריט הכלים בסרגל הכלים שבחלונית  יצואבחר ו, סמן פריט אחד או יותר

 אפשרויות הזמינותמתווספת לבמצב זה  .ואת הפורמט הרצוי, הפריטים
 .האפשרות לייצא רק את הפריטים המסומנים

 

 



 עריכה מרובה

72 SiteVision Release Notes July 2012 

 עריכה מרובה

ית המסגרת במספר תבנ שלנוספה אפשרות לעריכה מרובה של תבנית תצוגת הפריט ו
 .פריטים בו זמנית

 (.זמינים רק בפריט המופיע תחת קטגוריהתבנית תצוגת הפריט ותבנית המסגרת )

תומכת ב הערה רק כאשר המערכת  ן  ןזמי ו שי לרי ות מסגרת בהתאם  י  .תבנ

 

 .ובחר בתבנית מסגרת מתוך התפריט לחיצה ימניתלחץ , פריטים הרצוייםאת ה סמן

 

 



 שיפורים
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 שיפורים

 חיפוש מתקדם ודוחותאפשרויות מיון ב

ונטענות בפעם הבאה שנעשה , ח"הגדרות המיון נשמרות כחלק מהגדרות החיפוש והדו
 .ח השמור"שימוש בחיפוש או בדו

אפשרות לפרסום מספר פריטים בו : נט בלבד.מערכת דוט
 זמנית

 .נט בלבד.במערכת דוט אפשרות לפרסום מספר פריטים בו זמניתנוספה 

 .בלחיצה ימנית" פרסם פריטים נבחרים"ם ובחר בחר את הפריטים הרצויי

 

 

 

 



 תיקונים
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  ניםתיקו

 . מחיקת קבוצה בפריטים המשלימים לא עדכנה את סדר תצוגה 7

לא שמרה את הערכים שהיו כתובים בשפות  ןבחירה מרובה של ערכים למאפיי 2
  .או שפות שאינן שפת ברירת המחדל של המערכת\יוניקוד ו

 .1נות בווינדוס תוקנה בעית בטיחות בעת הדפסת הזמ 3

 

  

 

 

 


