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עדכונים ,תוספות ושיפורים
גרסה 24

|Page0

תקציר עדכונים ,תוספות ושיפורים
תוספות ועדכונים
ייצוא נתונים
נוספה לשונית אפשרויות בטופס ייצוא הנתונים.
נוספה אפשרות לייצוא לקובץ .WORD

מועדון לקוחות
נוספה אפשרות להוסיף ולנהל תמונת משתמש במנהל הלקוחות.

מנהל ה מאפיינים
נוספה עמודת סטטוס פעיל למאפיין.

צוברים
בכרטיס מסוג צובר ,תצוגת בחירת סוג הצובר שונתה לרשימת אפשרויות נפתחת.

מנהל מדיה
בממשק מנהל המדיה נוספה אפשרות לצפייה בתמונה בפורמט .SVG

שיפורים
מודול ההרשאות – שיפור במודול ההרשאות ,תיקוני באגים ואופטימיזציה.
עודכן קובץ SHA-2 Certificate
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ייצוא נתונים
נוספה לשונית אפשרויות בטופס ייצוא נתונים ברשימת פריטי האתר ,מועדון הלקוחות ,וההזמנות.

ייצוא שמות עמודות – סימון אפשרות זו יכלול את כותרות העמודות של הרשימות בעת ייצוא רשימות נתונים מתוך
המודולים השונים.
ייצוא שדות ברירת המחדל  -ברירת המחדל היא ייצוא השדות שנבחרו ברשימת הפריטים השונים במערכת.
בחירת שדות ליצוא – ניתן לבחור את רשימת השדות הדרושים לייצוא הנתונים ע"י בחירה ב"בחר שדות לייצוא"
ולחיצה על "שדות: "...
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ניתן לקבוע את סדר תצוגת השדות לייצוא בחלקו התחתון של הטופס ע"י סימון השדה הרצוי ,ושימוש בלחצני החיצים
כדי לשנות את מקומו ברשימה.
הגדרות הייצוא ושיטת הייצוא (ייצוא לאקסל ,טקסט ,וורד ,וכולי) יישמרו בנפרד עבור כל אחד מהמודולים השונים.

נוספה אפשרות לייצוא לקובץ WORD
מתוך תפריט הכלים ,בחר ב-ייצוא לקובץ ...Word

זמין במחשבים שעליהם מותקנת תוכנת  Wordשל מיקרוסופט.

מועדון לק ו חות
נוספה אפשרות להוסיף ולנהל תמונת משתמש במועדון הלקוחות.
בכרטיס המשתמש ,לחץ על

כדי לבחור את תמונת המשתמש הרצויה מתוך מנהל המדיה.

לאחר מכן ,כאשר מסמנים רשומה ברשימת המשתמשים ,בכרטיס הפרטים של אותה רשומה המופיע בתחתית המסך
תוצג תמונת המשתמש שנבחרה (במידה וקיימת תמונה):
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מנהל המאפיינים
בסט המאפיינים במנהל המאפיינים נוספה עמודת סטטוס פעיל.
שדה זה קובע האם המאפיין הנבחר יוצג בכרטיסי הפריטים השונים ,וכמו כן בדוחות ובחיפוש מתקדם על סט
מאפיינים.

צוברים
בכרטיס מסוג צובר שונתה תצוגת בחירת סוג הצובר לרשימת אפשרויות נפתחת :רשימת פריטים/שאילתא
דינמית/אובייקט חיצוני.
(בעבר היו פקדים מסוג לחצני אפשרויות).
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תיקון באג
בעת בחירה או שנוי של פילטר ,בעת שמירה של הצובר הפילטר נשמר (בעבר לא נשמר).

כמו כן נוסף שיפור טעינה של פריטים מסוג צובר בפריטי האתר.

מנהל ה מדיה
בממשק מנהל המדיה נוספה אפשרות לצפייה בתמונות בפורמט )Scalable Vector Graphics( SVG
 SVGהיא תבנית תמונה וקטורית מבוססת  XMLלגרפיקה דו-ממדית ,עם תמיכה באינטראקטיביות וסרטי אנימציה.
הפורמט מתאים בעיקר לאתרים רספונסיביים .תמונות  SVGנתמכות כעת גם בכל כרטיסי הפריטים השונים.
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