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 ושיפוריםתוספות , תקציר עדכונים

 ותוספות עדכונים

 קוד  לצרףנוספה אפשרות  לעורך התוכן  – עורך התוכן HTML לדוגמא כפתורי(
להוסיף תוים כעת כמו כן ניתן  .כמו גם הוספה ישירה של סרטוני יוטיוב "לייק"(,
 .בעזרת עורך התוכן מיוחדים

 מנגנון שכפול שדות הבסיס של הפריט שופר, ונוסף  - כפול פריטיםמנגנון ש
של הפריט לשכפול. בעת שכפול פריטים  ומרכיביםמנגנון לבחירה של מודולים 

 ניתן לבחור את משתני הפריט שישוכפלו.

 וספה אפשרות חיפוש במנהל האתרים, המיועדת נ - חיפוש במנהל האתרים
 רב של אתרים.בעיקר למנהלי תוכן המנהלים מספר 

  במספר פריטים בעת  או שדה נוספה אפשרות לערוך משתנה - מרובהעריכה
משתנה ניתן לבחור מתוך רשימת המשתנים המוצגת \ובעונה אחת. את השדה

אפשרות זו  בסרגל הכלים של החלונית. משולבת עריכהחדש לכפתור  בלחיצה על
 שימושית במיוחד לעדכון מחירי מוצרים.

 המאפיינים של כרטיס משתמש במועדון הלקוחות בכלל אפשרות לחיפוש - 
המאפיינים של כרטיס המשתמש במועדון הלקוחות,  בכללנוספה אפשרות לחיפוש 

 המאפיינים של פריטים. בכללבדומה לאפשרות שהיתה קיימת לחיפוש 

  של  כעת ניתן לבצע בחירה משולבת – של פריטים משלימים משולבתבחירה
 .הוספת פריטים כאלהמן פריטים משלימים בז

 בזמן יצירת קטגוריה חדשה, נוספה אפשרות לבחור  - מודול תצוגות עמוד חלופי
 .האבגוריה בהתאם למגבלות קטגורית את סוג הקט

 שיפורים

 ( גרסת בשיפור המהירות של בסיס הנתוניםEnterprise) -  תהליך שליפת
מהיר וכעת הוא  רשיפורשומות עבר  עמודירשומות מבסיס הנתונים וחלוקה ל

  של רשומות. מספרים גדולים, גם במסדי נתונים עם בהרבה



 תקציר עדכונים, תוספות ושיפורים
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  7התאמות לחלונות ויסטה וחלונות: 

  כדי להפעיל את  במצב מנהלאין יותר צורך  7בחלונותSitevision  לאחר
גם שונים על אותו מחשב,  כמשתמשיםוניתן להריץ אותה  שהותקנה,

 עם זכויות מוגבלות. כמשתמשים

 בנוגע  7חלונות ויסטה וחלונות של מערכות ההפעלה  למבנההתאמות  נערכו
 לשמירת קבצים וניהול תיקיות.

  ת ההפעלה חלונות ויסטה ושל מערכהתאמות להגבלות הייעודיות  נערכו
 .7וחלונות 

  או  "מאפיינים"בחלוניות  )למשל כאשר מציגים נתוני קישור – קישור נתוניתצוגת
כאשר מוביל אשר מראה לאן הקישור  (Tooltip) כתובית מופיעה ,("שדות נוספים"

 הכתובית. אם הקישור הוא למדיה, שדהמשמאל לעל הקישור  מרחפים עם הסמן
 ראה את המדיה המקושרת, למשל התמונה.ת

 תיקונים

  כאשר מעבירים או מעתיקים יחידת תוכן מקטגוריה לקטגוריה, תבנית המסגרת שלה
 לא מועתקת.

 9ה של הזמנות באינטרנט אקספלורר נפתרה בעית הדפס. 

  נגן יוטיוב הוטמע בהם מסוימים  שגרמה לקריסת התוכנה במקריםתוקנה בעיה
 ביחידת תוכן.
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 יוטיוב סרטוני, HTMLהוספת קוד  - עורך התוכן
 ותווים מיוחדים

תוך עורך התוכן בנקודה כלשהיא ביוטיוב וסרטוני  HTMLנוספה אפשרות להוספת קוד 
ה, ללא צורך לעבור לעורך הקוד. דבר זה מאפשר הוספה מהירה וקלה של במצב עריכ

)למשל כפתור "לייק" של  שונים מאתרים המאפשרים הטמעת קודיםמוטמעים  מרכיבים
 .אשר להם חלונית הטמעה ייעודית יוטיובסרטוני של  םסקריפטיובאופן ספציפי  ,(פייסבוק

 כמו כן ניתן להוסיף סימנים מיוחדים.

 עורך התוכן במצב עריכהב HTMLקוד הוספת 

< -"הוספה" , ובחררוצה להוסיף את הקודה את שבה נקודהב לחץ לחיצה ימנית 6
 ".HTML"הוספת קוד 

  

ע"י לחיצה ימנית את הקוד הרצוי  קאפשרותך להדביב בחלונית הקוד שתיפתח 1
 ., או לכתוב קוד חדשובחירה ב"הדבק"



 סרטוני יוטיוב ותווים מיוחדים ,HTML הוספת קוד -עורך התוכן 
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התוכן שבו הכנסת את יע במיקום בעורך תצוגת הקוד תופ לסיום לחץ על אישור. 3
 פייסבוק.להקוד, למשל כפתור "לייק" 
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 בעורך התוכן הטמעה של יוטיובהוספת קוד 

  .בעזרת פונקציה ייעודית ישירות בתוך עורך התוכןסרטוני יוטיוב הטמיע לאפשרות קיימת 

 , ובחרסרטון היוטיוברוצה להוסיף את ה במקום שבו את לחץ לחיצה ימנית 6
 ".הטמעה של יוטיוב"הוספת קוד < - "וספהה"

ולחץ על צלמית האישור הירוקה בצד לשדה הקישור הכנס את הקישור לסרטון  1

 .ימין 
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קוד הסרטון יוצג בחלונית. באפשרותך לקבוע את מידות החלונית שבו יוצג  3
  :סרטון היוטיוב בעמוד האתר

  כנס את הגודל הרצוי בשדות ה , אוהמוגדרים מהגדליםבחר באחד
. לסיום (אוטומטישתחת הכותרת "מותאם אישית" )היחס ישמר באופן 

 לחץ על אישור.

 

 

פ הגדלים הערה נים משתנים בהתאם לאו בפורמט  יהזמי ן  . סרטו ן הסרטו
רה.  , למשל,רחב דות אחרות לבחי מי ג  צי  י

 



 ותווים מיוחדיםסרטוני יוטיוב  ,HTML הוספת קוד -עורך התוכן 
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 הוספת תווים מיוחדים בעורך התוכן

 חדים בעורך התוכן.נוספה אפשרות להוספת תווים מיו

לחץ לחיצה ימנית בעורך התוכן במקום שבו ברצונך להוסיף את התו המיוחד, ובחר  6
 "הוספת תווים מיוחדים".< -"הוספה"

 



 סרטוני יוטיוב ותווים מיוחדים ,HTML הוספת קוד -עורך התוכן 

10 SiteVision Release Notes December 2011 

 בחר בתו הרצוי ולחץ על אישור. 1

 

 

 



 מנגנון שכפול פריטים
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 מנגנון שכפול פריטים

 םומרכיבילבחירה של מודולים  מנגנוןמנגנון שכפול שדות הבסיס של הפריט שופר, ונוסף 
ניתן לבחור את משתני הפריט שישוכפלו.  שכפול פריטים עתלשכפול. ב של הפריט

 בהתאם לסוג הפריט. מוצגים ,המשתנים שבהם ניתן לבחור

המערכת זוכרת את הבחירה האחרונה שנעשתה בחלונית זו, ומציגה אותה גם בפעם 
 הבאה כברירת מחדל.

 שכפול פריטים

 .חר ב"שכפול"וב הרצוי לחיצה ימנית על הפריטלחץ  6

 שישוכפלו עם הפריט. אלמנטיםהמודולים ובחלונית שתיפתח, בחר ב 1

 

 



 חיפוש במנהל האתרים
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 חיפוש במנהל האתרים

, המיועדת בעיקר למנהלי תוכן המנהלים מספר במנהל האתריםנוספה אפשרות חיפוש 
 רב של אתרים. 

 ביצוע חיפוש

גל בסרזכוכית המגדלת על צלמית או  Ctrl+Fעל  לחץבחלונית ניהול האתרים,  6
 .הכלים

 

 הכנס את מילת החיפוש בתיבת השיח שתיפתח ולחץ על אישור. 1

 



 עריכה מרובה

SiteVision Release Notes December 2011 13 

 מרובהעריכה 

נוספה אפשרות לערוך משתנה במספר פריטים בעת ובעונה אחת, למשל שדה מסוים. 
 פתור העריכהמשתנה ניתן לבחור מתוך רשימת המשתנים המוצגת תחת כ\את השדה

  בסרגל הכלים של החלונית. רובההמ

 Ctrlאו  Shiftע"י לחיצה על  בחלונית הפריטים הפריטים הרצויים בחר את 6
, או באמצעות הרשימה הנגללת תחת ובחירת הפריטים הרצויים בעזרת העכבר

 ליםעריכה בסרגל הכהכפתור בחירה ב אפשרויותראה ) "עריכה" בסרגל הכלים
 .(61בעמוד 

ובחר את  . החלוניתבסרגל הכלים של  רובהלחץ על כפתור העריכה המ 1
 המשתנה )שדה או אפשרות( שאותו ברצונך לערוך.

 

 . או האפשרות שבחרת שדהל תוצג תיבת שיח הרלוונטית 3

 

 



 עריכה מרובה
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 מלא את האפשרויות הרצויות ולחץ על אישור.\בחר 4



 עריכה מרובה
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 מחיריםהשימוש בעריכה מרובה לעדכון 

שימושית במיוחד לעדכון  לעריכת מספר רב של פריטים בעת ובעונה אחתאפשרות ה
 תיבה השיח הבאה ,אם תבחר לערוך את המשתנה "מחיר מכירה" ,למשלמחירים. 

 ירים במספר אופנים: ותאפשר לך לעדכן את המח תיפתח

 

 שינוי כל המחירים של הפריטים שנבחרו במכפלה קבועה. – מכפלה 

 הקבוע תוספתשינוי כל המחירים של הפריטים שנבחרו ב – תוספת. 

 פונקציה: 

 המחיר יוצג בדיוק על פי המשתנה שנקבע )מכפלה או תוספת(. – ללא 

 Round – .המחיר החדש שיתקבל יעוגל על פי הדיוק העשרוני שתקבע 

 Floor  - מעגל את המספר העשרוני למספר השלם (Integer) כלפי מטה.  

 Ceiling  - מע( גל את המספר העשרוני למספר השלםInteger כלפי ) .מעלה 



 עריכה מרובה
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 )מחושבים או קבועים(  תצוגה מקדימה של מחירים 

(, עדכון המחיריםבאפשרותך להציג תצוגה מקדימה של המחירים )לפני או לאחר 
 באמצעות לחיצה כפתור התצוגה המקדימה  בחלונית:

 

 

 



 אפשרויות בחירה בכפתור העריכה בסרגל הכלים
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 ליםעריכה בסרגל הכהכפתור בחירה ב אפשרויות

 תהמאפשר ,נוספה רשימה נגללת פריטי האתר רמאגשל  עריכה בסרגל הכליםהכפתור ל
 בחירה של הפריטים לפי סוג: מוצרים, יחידות תוכן, רכיבים וצוברים.

 

 



 עדון הלקוחותאפשרות לחיפוש בכלל המאפיינים של כרטיס משתמש במו
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המאפיינים של כרטיס  בכללאפשרות לחיפוש 
 משתמש במועדון הלקוחות

עדון הלקוחות, משתמש במוההמאפיינים של כרטיס  בכללנוספה אפשרות לחיפוש 
את הגדרות החיפוש  המאפיינים של פריטים. בכללקיימת לחיפוש אשר בדומה לאפשרות 
 ניתן לשמור כדוח.

בחלונית החיפוש המתקדם של מועדון הלקוחות, לחץ על "אפשרויות החיפוש",  6
 ."המאפיינים ובחר ב"חיפוש בסט

 בחר את סוג המאפיין הרצוי בתיבת השיח שתיפתח. 1

 

 ט המאפיינים שתיפתח, ניתן להגדיר חיפוש בחיתוכים שונים.בחלונית ס 3



 אפשרות לחיפוש בכלל המאפיינים של כרטיס משתמש במועדון הלקוחות
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 בחירה משולבת של פריטים משלימים

20 SiteVision Release Notes December 2011 

 פריטים משלימיםשל  משולבתבחירה 

 כאלהפריטים משלימים בזמן הוספה של פריטים  לש משולבתנוספה אפשרות של בחירה 
 .אחר לפריט

ובחר קבוצת פריטים, או על  SHIFTבחלונית ההוספה של פריטים משלימים, לחץ על 
CTRL ספר פריטים בודדים. ובחר מ 

 

 



 מודול תצוגות עמוד חלופי
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 מודול תצוגות עמוד חלופי

בזמן יצירת קטגוריה חדשה, נוספה אפשרות לבחור את סוג הקטגוריה בהתאם למגבלות 
 . האבקטגורית 

 , תחת קטגורית עמוד בסיס ניתן ליצור כל סוג של קטגוריה.לדוגמה

 וג "עמוד תוכן חלופי" אולם בקטגוריה מסוג עמוד תוכן חלופי, ניתן לבחור רק קטגוריות מס
 או "מאגר"

 ."קטגוריה חדשה"בחר באפשרות  6

נגללת המתוך הרשימה  הבתיבת השיח שתיפתח, בחר את סוג הקטגוריה הרצוי 1
 הקטגוריה.  ישל סוג

 

 



 שיפורים ותיקונים
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 ותיקונים שיפורים

 7התאמות לחלונות ויסטה וחלונות 

  כדי להפעיל את  במצב מנהלאין יותר צורך  7בחלונותSitevision חר לא
שונים על  יםמשתמשכ Sitevisionשהותקנה. לאחר ההתקנה ניתן להריץ את 

 זכויות מוגבלות.בעלי  לרבות כמשתמשיםאותו מחשב, 

 בנוגע  7חלונות ויסטה וחלונות התאמות לכללים של מערכות ההפעלה  נערכו
 לשמירת קבצים וניהול תיקיות.

 חלונות ויסטה ת ההפעלה ושל מערכהתאמות להגבלות הייעודיות  נערכו 
 .7וחלונות 

 קישור נתוניתצוגת 

כאשר  ",שדות נוספים"בחלוניות מאפיינים או אלו המופיעים קישור כגון  בתצוגת נתוני
משמאל לשדה הקישור,  (Tooltip) מופיעה כתובית,   מרחפים עם הסמן על פקד הקישור

 כתוביתהה, . אם הקישור הוא למדיהמקושרים  מציגה את הפריט או הקטגוריהאשר 
 את המדיה המקושרת, למשל התמונה. תציג
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 (Enterprise)גרסת  שיפור המהירות של בסיס הנתונים

וכעת הוא  שיפוררשומות עבר  עמודיתהליך שליפת רשומות מבסיס הנתונים וחלוקה ל
 של רשומות. כמות גדולה מאוד, גם במסדי נתונים עם מהיר בהרבה

 במערכת תיקונים

 רים או מעתיקים יחידת תוכן מקטגוריה לקטגוריה, תבנית המסגרת שלה כאשר מעבי
 לא מועתקת.

 9אינטרנט אקספלורר דפדפן נפתרה בעית הדפסה של הזמנות ב. 

 נגן יוטיוב הוטמע בהם במקרים מסוימים גרמה לקריסת התוכנה תוקנה בעיה ש
 ביחידת תוכן.

 

 

 

 


