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עדכונים ,תוספות ושיפורים
גרסה 30

תקציר עדכונים ,תוספות ושיפורים
לוח בקרה
נוסף לוח בקרה המציג יישומונים המספקים סטטיסטיקות בתחומים שונים.
ניתן לשנות את גודל התצוגה של כל יישומון בלוח הבקרה בנפרד ,והשינוי יישמר גם בתצוגה עתידית.
ללוח הבקרה יש פונקציית אפשרויות המאפשרת להגדיר איזה יישומים יוצגו ,ואת סדר הצגתם בחלונית לוח הבקרה.

היסטוריה של שינויי הגדרות האתר
מציג את ההיסטוריה של כל השינויים באתר ואת הערך הישן והערך החדש בכל שינוי.
במידה וקיים מודול רישום כניסות למערכת ,ניתן לראות את כל המידע על המשתמש הפיזי שביצע את השינויים.

מודול היסטוריה של פריטים
נוספה תכונה של שמירת העדכונים למאפייני הפריט )אשר יופיע כמודול מאפיינים בעמודת ה"מודול"(.
תקף גם לקטגוריות ,ולמשתמשים רשומים.

ניהול פריטים בעץ האתר – תבנית תצוגת פריט
בבחירת תבנית תצוגת פריט – נוספה אפשרות להעתקת טקסט או ערך של תבנית התצוגה) .מיועד למיישמים(.
כמו כן נוספה אפשרות לפתוח חלונית ייעודית עם רשימת התבניות ולבחור ממנה את התבנית הרצויה.

מאפיינים לפריט
בעת עריכה של מאפיינים בכרטיס פריט בעל ערכים מרובים ,נוספה אפשרות למיין את הערכים בסדר עולה או יורד.
נכון גם לפריטים מסוג קטגוריות ומסוג מועדון לקוחות.

מודול הפניית קישורים ) ( PAGE REDIRECT
מותנה בקיום מודול הפניית קישורים במערכת
בזמן מחיקת קטגוריה ,במידה וקיים מודול הפניית קישורים במערכת ,נוספה אפשרות לבחור הפניית הקישור לקטגוריה אחרת,
ואת סטטוס ההפניה.

מנהל המדיה
נוספה אפשרות של הגדרות
 .1בעת העלאת קובץ למערכת ,במידה שהקובץ קיים במערכת ניתן להגדיר קבלת התראה )מצב ברירת המחדל החדשה(.
ההתראה תתקבל בתחתית החלונית מצד ימין ומאפשרת בחירה בין החלפת הקובץ הקיים או ביטול ההעלאה.
בעבר הקובץ היה עולה ללא התראה ודורס את הקובץ הקיים.
 .2ניתן להגדיר הגבלה של גודל קבצי תמונות בלבד )תוצג חלונית קופצת המאפשרת בחירה אם להעלות או לבטל(.
 .3עדכון מסד נתונים – ניתן לקבוע את ברירת המחדל שתוצג בחלונית האישור לביצוע השינוי .במידה שהאפשרות
נבחרת ,אפשרות העדכון של מסד הנתונים תוצג בדיאלוג האישור מסומנת כברירת מחדל.

שיפורים


בכל כרטיסי הפריט ניתן כעת לשנות את גודל החלונית והגודל האחרון שנבחר יישמר.



 - User logoutמודול כניסות למערכת שומר כעת גם את היציאות מהמערכת )כניסה ויציאה(.



בפריטים מסוג צובר נוספה אפשרות לעדכן את קוד הצובר.



נוספה תמיכה בקבצי תמונה מסוג .webp

לוח בקרה
לוח הבקרה מציג יישומונים המספקים סטטיסטיקות בתחומים שונים.

ניתן לשנות את גודל התצוגה של כל יישומון בלוח הבקרה באמצעות לחיצה וגרירה .שינוי גודל התצוגה יישמר גם בתצוגה
עתידית.


לחץ על היישומון הרצוי .על מסגרת היישומון יוצגו נקודות גרירה .לחץ על הנקודה המתאימה וגרור לגודל הרצוי.

הזמנות  -רבי מכר
את תצוגת הזמנות  -רבי מכר ניתן למיין לפי כותרות העמודות .לחיצה על כותרת תמיין את הטבלה בסדר עולה לפי ערכי
העמודה שמתחת לכותרת ,ולחיצה נוספת על הכותרת תמיין את הטבלה בסדר יורד.

אפשרויות
לפתיחת חלונית האפשרויות לחץ על צלמית האפשריות בראש החלונית מצד ימין.
בחלונית האפשרויות ניתן להגדיר איזה יישומים יוצגו בלוח הבקרה ,ואת סדר הצגתם בחלונית לוח הבקרה.

היסטוריה של שינויי הגדרות האתר
מותנה בקיומו של מודול רישום כניסות למערכת
מציג את ההיסטוריה של כל השינויים באתר ואת הערך הישן והערך החדש בכל שינוי.
במידה וקיים מודול רישום כניסות למערכת ,ניתן לראות את כל המידע על המשתמש הפיזי שביצע את השינוי.
 .1היכנס להגדרות האתר ובחר היסטורית הגדרות האתר.

 .2לחץ על שורת השינוי הרצויה .בתחתית החלונית יוצגו הערך הישן והערך החדש לאחר השינוי.
 .3במידה ומותקן מודול רישום כניסות למערכת ,לחץ על הצלמית של כניסת משתמשים למערכת )למעלה בצד ימין(
כדי לראות את כל המידע על המשתמש הפיזי שביצע את השינוי.

מודול היסטוריה של פריטים
פריט  <-לשונית היסטוריה<-
בלשונית ההיסטוריה של פריטים ,קטגוריות ומשתמשים רשומים ,נוספה תכונה של שמירת העדכונים למאפייני הפריט ,המוצגת
כמודול מאפיינים בעמודת ה"מודול".

ניהול פריטים בעץ האתר – תבנית תצוגת פריט
בבחירת תבנית תצוגת פריט – ניתן להעתיק טקסט או ערך של תבנית התצוגה .מיועד למיישמים.

כמו כן יש אפשרות לפתוח חלונית ייעודית עם רשימת התבניות ,עם הכלים הרגילים של חלוניות תצוגה )כגון חיפוש ,סינון ,ייצוא
וכו'( ,המאפשרת בחירה של תבנית תצוגה.

מאפיינים לפריט
בעת עריכה של מאפיינים בכרטיס פריט בעל ערכים מרובים ,ניתן למיין את הערכים בסדר עולה או יורד ,או לשנות מיקום של
מאפיין ספציפי ברשימה.
דבר זה נכון גם לפריטים מסוג קטגוריות ומסוג מועדון לקוחות.

מודול הפניית קישורים ) ( PAGE REDIRECT
מותנה בקיום מודול הפניית קישורים במערכת
בזמן מחיקת קטגוריה ,במידה וקיים מודול הפניית קישורים במערכת ,ניתן לבחור את הפניית הקישור לקטגוריה אחרת ,ואת
סטטוס ההפניה.

מנהל המדיה
הגדרות התראה בעת העלאת קבצים
בעת העלאת קובץ למערכת ,ניתן להגדיר קבלת התראה במידה שהקובץ קיים במערכת )מצב ברירת המחדל של קבלה/אי קבלת
התראה( .ההתראה תתקבל בתחתית החלונית מצד ימין ,ומאפשרת בחירה בין החלפת הקובץ הקיים או ביטול ההעלאה.
במידה שאפשרות קבלת התראה לא נבחרת ,הקובץ מועלה למנהל המדיה ודורס את הקובץ הקיים ללא התרעה.

 .1פתח את הגדרות ניהול המדיה באמצעות לחיצה על צלמית ההגדרות ,וסמן את ההגדרות הרצויות.

 .2הגבלת גודל קבצי תמונה  -ניתן להגדיר הגבלה של גודל קבצי תמונות בלבד )תוצג חלונית קופצת המאפשרת בחירה
אם להעלות או לבטל(.

 .3עדכון מסד נתונים – קובע את ברירת המחדל שתוצג בחלונית האישור לביצוע השינוי .במידה שהאפשרות נבחרת,
אפשרות העדכון של מסד הנתונים תוצג בדיאלוג האישור מסומנת כברירת מחדל.

