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 עדכונים, תוספות ושיפוריםתקציר 
 מנהל המדיה

ה מיובאת עם כל תכולתה כולל תתי תיקייבאפשרות זו הבשימוש ה מהמחשב המקומי. תיקיינוספה אפשרות לייבא  .1
 .תיקיות

רק ), או שמחדלהברירת כפי שהיא ( גם במנהל המדיה רה המיובאת תיווצתיקייה ניתן לבחור האם התיקייבעת ייבוא ה
גע, בלא באותו ר םה הספציפית של מנהל המדיה שבה נמצאיתיקייה תיובא לתוך התיקייהמשנה של ה תיקיותהתכולה כולל 

 עצמה תיווצר. תיקייהשה

אל  תיקיותבהגדרות מנהל המדיה נבחרה האפשרות של "אפשר גרירה של , אם ה אל מנהל המדיהתיקייניתן לגרור  כמו כן
 מנהל המדיה".

 בשרת  ZIPקבצי  וסאפשרות לפר .2

 המדיה.ה אחרת במנהל תיקייה הנוכחית או לבחור תיקיילתוך ה ZIP-לחלץ את תכולת ה ניתן 

 ניהול פרטי האתר
 בסרגל הכלים של פריטי האתר נוספה אופציה של "הגדרות" תחת תפריט "כלים". 

 :ההגדרות ישנן שתי לשוניות של שיחהתיבת ב

 :הלשונית כללי: עריכת פריט

 ג אזהרה כאשר לא צוין קוד פריטיהצמאפשרת ל 

 אזהרה כאשר קוד הפריט קיים כבר במערכת. מאפשרת להציג 

 הלשונית הגדרות חיפוש

 לחיפוש המהיר הזמין מתוך סרגל הכלים. ותמתייחסמכילה אפשרויות ה

למחרוזת של תוצאות החיפוש ההתאמה  אופןאת מאפשרת להגדיר באילו שדות ניתן יהיה להחיל את החיפוש, ו זולשונית 
 החיפוש.

 לוח הבקרה
 :רבי מכר>-תהזמנו ןבישומו 

 לקבוע את מספר הפריטים המירבי שיוצג ברשימת רבי המכר. וספה אפשרותנ

 תוספת להגדרות כלליות
 >הגדרות כלליות->הגדרות האתר-הגדרות

 ).האתר גרירת הקטגוריה למיקום אחר בעץבעת ( "הצג אישור בעת הזזת קטגוריה"התווספה אפשרות חדשה: 

 שיפור בפריט מסוג צובר
 "רשימת פריטים" ניתן להסיר את כל הפריטים ברשימה מתוך סרגל הכלים תחת "הסר פריט מהרשימה".בצוברים מסוג 

 בניהול פריטים משלימים שיפור
 או את כל הפריטים מהקבוצה. ,ניתן להסיר פריט מרשימהבעת ניהול פריטים משלימים 



 

 

 

 שיפור בעריכה מרובה של מוצרים (פריט מסוג מוצר)

 בסרגל הכלים הראשי של החלונית). "היצרן בעריכה מרובה (מתוך תפריט "עריכה מרובהאת גם ניתן לערוך 

 שיפורים במודול הפניית קישורים 
 (תלוי רישיון, נדרש עדכון תשתית)

 , או שהוא יופנה באמצעות תבנית הפניה.הקישור יופנה בדיוק כפי שיוגדרבעת הפנית קישור, ניתן לבחור אם  .1

, כל תוספת לאחר הפניה באמצעות תבניתכאשר בוחרים ב – )"תבנית פשוטה(האפשרות " תבניתהפניה באמצעות  .2
 קישור המקור תוסר, והקישור יופנה אל קישור היעד.

 אתר היעד של קישור היעד.את בניהול של אתרים מרובים ניתן לקבוע גם  - אתר יעד .3

 

 שיפורים
 . נדרש עדכון תשתית.SHA256  +SALT-שיפור אבטחה: נוספה אפשרות לקודד סיסמאות ב

 

 



 

 

 מנהל המדיה

 מהמחשב המקומי. תיקייהא ויב

 "תיקייה"יבוא לחץ על החץ מימין לשם התפריט "יבוא מדיה" ובחר  .1

 

 .והקבצים שמתחתיה תיקיותתת השל  הההיררכיכל את כולל ה תיקיייבוא ה .תיקייהבחר  .2

  עם כל  גם במנהל המדיה רה המיובאת תיווצתיקייה, נתמסומאפשרות זו ברירת מחדל. כאשר  -  ית בסיסתיקיצור
 התכולה שלה.

  ה הספציפית של תיקייה תיובא לתוך התיקייל הש המשנה תיקיותכולל התכולה  רק: נתמסומ אינהאפשרות זו כאשר
 .תיווצר עצמה תיקייההשלא ב באותו רגע, םמנהל המדיה שבה נמצאי

. אופציה זו מותנית בכך שבהגדרות מנהל המדיה נבחרה האפשרות של אל מנהל המדיה התיקייניתן לגרור  כמו כן
 אל מנהל המדיה".תיקיות "אפשר גרירה של 

 

 המדיהבשרת  ZIPקבצי  פריסת

 ".  ZIPבמנהל המדיה ובחר "חלץ קובץ  ZIPהלחץ לחיצה ימנית על קובץ  .1

 .ה אחרת במנהל המדיהתיקייה הנוכחית או לבחור תיקיילתוך ה ZIPהתכולת לחלץ את  באפשרותך .2

 



 

 

 ניהול פרטי האתר
 >הגדרות-כלים

 שיחהתיבת  ".כלים" תפריט תחת" הגדרות" של אופציה נוספה" האתר פריטי" של הכלים בסרגל
 .לשוניותמכילה שתי נפתחת ש

 כללי: עריכת פריטהלשונית 

  

 הצג אזהרה כאשר לא צוין קוד פריט .1

 קיים כבר במערכת. פריטהאזהרה כאשר קוד  הצג .2

 הגדרות חיפוש הלשונית

 מתייחס לחיפוש המהיר הזמין מתוך סרגל הכלים.

 למחרוזת החיפוש.של תוצאות החיפוש ההתאמה  אופןמאפשרת להגדיר באילו שדות ניתן יהיה להחיל את החיפוש, ו זולשונית 

 

 

  



 

 

 לוח הבקרה
 מכררבי  >- הזמנות 

 ניתן לקבוע את מספר הפריטים המירבי שיוצג ברשימת רבי המכר.

 , ובחר את מספר הפריטים הרצוי.הנקודות 3תפריט לחץ על 

 

 להגדרות כלליותתוספת 
 >הגדרות כלליות->הגדרות האתר-הגדרות

 התווספה אפשרות חדשה: הצג אישור בעת הזזת קטגוריה (גרירת הקטגוריה למיקום אחר בעץ).

 

 שיפור בפריט מסוג צובר
יש מהרשימה" (בצוברים מסוג "רשימת פריטים" ניתן להסיר את כל הפריטים ברשימה מתוך סרגל הכלים תחת "הסר פריט 

 .)מימין לכותרת כתפריטעל החץ ללחוץ 

 

 ניהול פריטים משלימים
 ניתן להסיר פריט מרשימה או את כל הפריטים מהקבוצה.

 



 

 

 עריכה מרובה של מוצרים (פריט מסוג מוצר)
 .) (מתוך תפריט "עריכה מרובה בסרגל הכלים הראשי  את היצרן בעריכה מרובהגם ניתן לערוך כעת 

 

  



 

 

 ול הפניית קישורים מוד
 (תלוי רישיון, נדרש עדכון תשתית)

 בניהול של אתרים מרובים ניתן לקבוע גם אתר היעד של קישור היעד. - אתר יעד .1

 

 .תבנית פשוטהלבין  ,(הקישור עובר כפי שהוא ליעד) ללאניתן לבחור בין  תבנית הקישור. – סוג תבנית .2

 כל תוספת לאחר קישור המקור תוסר, והקישור יופנה אל קישור היעד.. הוספת הסימן אחוז % – בנית פשוטהת

 

 

 

 שיפור אבטחה
 . נדרש עדכון תשתית.SHA256  +SALT-נוספה אפשרות לקודד סיסמאות ב
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