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 תכונות חדשות

הטופס שודרג באופן המאפשר להגדיר קליטת אמצעי תשלום  – טופס שיטות תשלום
 .וספק סליקה לחוד, לחוד

 
 .PayPalת שירות התשלומים לתשלום באתר באמצעונוספה אפשרות 

 
 כאשר, בין שתי קטגוריותמאפשר לקשר  המודול - חלופי תצוגות עמוד –מודול חדש 

המכנה . "חלופיתוכן עמוד "השניה היא ו ,"עמוד הבסיס"אחת מהן היא עמוד המוצא או 
: השפ ,דוגמאל ."תוכן חלופי תצוגת”הקרוי  הוא מאפיין כלשהוא שתיהןהמשותף בין 

השימוש במודול ) .לשפות שונותעמוד בסיס שהם תרגום של אותו  וכן חלופית עמודי
 (.מצריך רכישת רשיון ייעודי

 
קישור "מאפיינים נוסף שדה הקרוי הברשימות  - קישור לקטגוריה ברשימות מאפיינים

 .ומאפשר להוסיף קישור לקטגוריה מסוימת טגוריההמהווה מאפיין מסוג ק, "לקטגוריה
 ואז להוסיף מאפיין זה למאפיינים של , "קישור לעמוד"וסיף מאפיין הנקרא ניתן לה, למשל
 .עמוד שיוגדר למאפיין זהבעת הצגת המוצר או רכיב התוכן יתווסף קישור ל. פריט

 
נתיב זה (. Breadcrumbs)נוסף נתיב לתיקיה הנוכחית בראש החלונית  – מנהל המדיה

 .ה ישירותמאפשר ללחוץ על כל תיקיה בנתיב ולעבור אלי
 

המאפשר לבדוק באם מדיה מסוימת , נוסף כפתור לסרגל הכלים של מנהל המדיה
בדיקה זו שימושית כאשר רוצים להסיר מדיה . משויכת למסד הנתונים של האתר

 .בין השאר, מסוימת

 
תאריך יצירה : ונוספו שתי עמודות חדשות, הוסרה עמודת המחיר – רשימות פריטים

  .במאגר פריטי האתר" מוצרים"תוצג רק בפריטים מסוג עמודת המחיר . ויוצר

בקטגוריות האתר ניתן להזיז פריטים למעלה ולמטה בעזרת החיצים הירוקים בסרגל 
 .הכלים

 

משמשים להצגת מידע נוסף באתר לכל ה" שדות נוספים"נוספה לשונית  - מודול צוברים
כאשר אלה אינם , השדות הנוספים מאפשרים הרחבה של השדות הקיימים. פריט

 .מספיקים די הצורך להצגת המידע אודות הפריט
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במידה . נוספה אפשרות לבחור או לבטל בחירה של כל הרשומות - מודול מאפיינים
מרשומה אחת אף  וקימות יותרבמידה , בחר אוטומטיתירשומה אחת היא ת וקימת

  .בחירה של כל הרשומות לבטלאו  כמו כן ניתן לבחור .תבחררשומה לא 
 
 

 



 

SiteVision Release Notes July 2011 5 

 טופס שיטות תשלום

ונוספה אפשרות לתשלום באתר באמצעות שירות , עודכן תשלוםהשיטות  טופס
 .PayPalהתשלומים 

 : הם טופס שיטות התשלוםהשינויים ב

  קלוט פרטי כרטיס אשראי באתר"הוחלפה ב" ספק שירות סליקה"אפשרות הבחירת" ,
יר קליטת אמצעי להגד תמאפשרהחלוקה החדשה . ללא תלות באמצעי הסליקה

  .וספק סליקה לחוד, תשלום לחוד

  אמצעי סליקה"ה לתשונ" בחר ספק"האופציה." 

 באמצעות  קבלת תשלוםנוספה אפשרות ל סליקהלאמצעי הPayPal . 

 PayPalבאמצעות שירות התשלומים תשלום 

מבלי לחשוף את המידע  ומיםשלביצוע תבטוחה לדרך מהירה ו עמצי PayPalשירות 
ומשום כך , של המשלם למקבל התשלום בנקהאשראי או הפרטי כרטיס  אתו הפיננסי

 .מהווה אמצעי תשלום פופולארי באינטרנט

 PayPal-מאפשרת לכל בעל חשבון סוחר ב PayPalאפשרות לקבלת תשלום באמצעות ה
 .  עבור הזמנות שבוצעו באתר תולהשתמש בו לקבלת תשלומים באמצעו

 .שיטות תשלום< -אפשריות תשלום וסליקה <-רהאופציה זמינה תחת הגדרות האת

 :דרישות מינימום

  בעלים של חשבון סוחר(Merchant account). 

 רכישת רשיון חד פעמי מפיונט להפעלת אופציה זו . 

לאחר הפעלת האופציה מנהל האתר יוכל לאפשר לגולשים לשלם על ההזמנה באמצעות 
PayPal . טי להזמנה באתרפן אוטומהתשלום יקושר באו, תשלוםה ביצועלאחר. 
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 PayPalתשלום באמצעות שירות התשלומים הגדרת אפשרות ל

 (אפשריות תשלום וסליקה<-הגדרות האתר) "אפשרויות תשלום וסליקה"בחר ב .1

 

 

 .ליצירת אמצעי תשלום נוסף לחץ על  .2
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האימייל של  תהוא כתוב PayPal-קוד הסוחר ל.  PayPalבחר " אמצעי סליקה"ב .3
 .הסוחר

 .לחץ על אישור .4

 .אמצעי התשלום החדש יופיע ברשימת אמצעי התשלום .5

מתוך רשימת , PayPalלשלם באמצעות הגולש באתר יוכל לבחור , בעת ביצוע התשלום
 .אמצעי התשלום שהוגדרה
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 חלופי תצוגות עמוד –מודול חדש 

נפרד הערה ן  ו רשי שת  רכי ב  י זה מחי ל  דו  מו

אחת מהן היא  כאשר, גוריות אחת לשניהמאפשר לקשר קט "חלופי תצוגת עמוד"המודול 
המכנה המשותף בין ו ,"עמוד חלופי"השניה היא  ,"עמוד הבסיס"עמוד המוצא או 

: הלמשל שפ - ,"תוכן חלופי תצוגת”הקרוי  הקטגוריות המקושרות הוא מאפיין כלשהוא
 .עמודים שהם תרגום של אותו עמוד לשפות שונות

כאשר , מסוימת לעמוד דומה או זהה בשפה אחרתבשפה בסיס ניתן לקשר עמוד , לדוגמא
, בהמשך לדוגמא זו. יהיה שם השפה האחרת, "חלופיהתוכן ה תצוגת” -הקישור מאפיין 

חלופי המקושרים  תוכן יניתן ליצור עמודו, היות בעברית או אנגליתלעמוד הבסיס יכול 
 ". גרמנית"ו" איטלקית", "ספרדית"בשמות  ,אליו

 
 תוכןבאמצעות תצוגת ה התוכן החלופי ילעמוד הבסיסעמוד את ר לקשניתן לאחר מכן 

ולעמוד  ,כאשר בעמוד החלופי יהיה תרגום לספרדית של עמוד הבסיס, "ספרדית" החלופי
בעמודי האתר יופיע . וכן הלאה" איטלקית" תוכן החלופיהבאמצעות תצוגת  "איטלקית"

לחיצה על כל אחד ". גרמנית"ו "איטלקית", "ספרדית"סרגל כלים ייעודי ובו קישורים ל
תוכן מקישורים אלה תוביל לעמוד אשר קושר לעמוד הקיים באמצעות אותה תצוגת 

" ספרדית"לחיצה על הקישור , "מצלמות"למשל אם אנו נמצאים בעמוד הקרוי . חלופי
" מצלמות"תרגום העמוד עמוד המכיל את בסרגל הקישורים הייעודי תעביר את הגולש ל

 . לספרדית

, צבעים שוניםב המשויכות יופיעו באתר ותהקטגורי, חלופי תוכןת ואחר הגדרת תצוגל
ועמודי התוכן , עמוד הבסיס יהיה ירוק) המאפשרים לזהות את סוג הקטגוריה בעץ האתר

 .(החלופי יהיו אדומים
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 תוכן חלופי יצירת תצוגת עמוד

 .האתר בסרגל הכלים של עץ "תצוגות תוכן חלופי"לחץ על כפתור  1

 

  חלופי תוכן בחלונית תצוגות 2

 .חדשה תוכן חלופיליצירת תצוגת   לחץ על  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תצוגות כפתור 
 כן חלופיתו
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, אינה מסומנת" פעיל"אם תיבת ה" )פעיל"סמן  ,החלופי תוכןתן שם לתצוגת ה 4
סף והתצוגה החדשה תתו. ולחץ על אישור( לא תהיה זמינה לשימוש התצוגה

 .יתבחלונ תוכן חלופיתצוגות לרשימת 
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 שיוך תצוגת עמוד

 בחירת סוג קטגוריה

 . פתח את הקטגוריה שבה ברצונך להשתמש כעמוד בסיס 1

ץ ולח" תצוגת עמוד בסיס"בחר בסוג הקטגוריה , של הקטגוריה" כללי"בלשונית  2
 .אישור על

 

תצוגת "הצבע הקבוע של )שים לב שצבע הקטגוריה השתנה בעץ האתר לירוק  3
 "(.עמוד בסיס
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 חלופי שיוך תצוגת עמוד

 .בחר את הקטגוריה שתשמש כעמוד הבסיס 1

סוג "רשימה הנגללת העל לחץ , במסגרת העליונה של רשימת פריטי הקטגוריה 2
  ".בסיס עמוד" ובחר " קטגוריה

 

  .בסרגל הכלים מימין לעץ האתר פתיחת תצוגות תוכן חלופי רלחץ על כפתו 3

עמוד ובחר את , הרצויה התוכןעל תצוגת  לחץ, "חלופי תוכןתצוגת " חלונית ב 4
 בכל אחת מתצוגות . זו תוכןלעמוד הבסיס בתצוגת  מקושר השיהיהתוכן החלופי 

פתיחת תצוגות 
 תוכן חלופי
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 . שבחלונית ניתן לקשר עמוד מתוך עץ האתר תוכןה
 .לסיום לחץ על אישור

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 SiteVision Release Notes July 2011 

ך להן ששוי תוכןתצוגות ה, תוכןלתצוגות ה התוכן החלופי לאחר שיוך עמודי
של הקטגוריה  שבראש רשימת הפריטים" תצוגת עמוד בסיס"עמוד יופיעו תחת 

 . המתאימה

 

 ,בעץ האתר התוכן החלופי עמודתבחר את  תוכןלחיצה על אחת מתצוגות ה 5
 החלופי תוכןבאמצעות תצוגת ה, המשויך לעמוד הבסיס שבו נמצאים באותו רגע

 .שנבחרה

כעמודי תוכן " תצוגת עמוד בסיס"וריה כל העמודים בעץ האתר המשויכים לקטג 6
 (.עמודי הבסיס עצמם יהיו בצבע ירוק)יהיו בצבע אדום חלופי 
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 ברשימות מאפיינים קישור לקטגוריה

ומאפשר , קטגוריהוה מאפיין מסוג והמה, "קטגוריהקישור ל"ברשימות מאפיינים נוסף שדה הקרוי 
 .מסוימתלהוסיף קישור לקטגוריה 

. רכיבואז להוסיף מאפיין זה למאפיינים של , "קישור לעמוד"מאפיין הנקרא ניתן להוסיף , למשל
 .יתווסף קישור לקטגוריה מסוימת או רכיב התוכן בעת הצגת המוצר

 .קטגוריה אחרת( כל)כמו כן ניתן להוסיף מאפיין המצביע על 

 קטגוריהיצירת מאפיין מסוג קישור ל

 ולחץ על , פתח סט קיים צור סט מאפיינים או, פתח את מנהל המאפיינים 1
 .בסרגל הכלים העליון של החלונית להוספת מאפיין חדש

קישור -ובחר ב, סוג המידעפתח את הרשימה הנגללת של , בחלונית המאפיין 2
  (.בתחתית הרשימה) לקטגוריה

 

 .מאפיין רגילהוא בדומה להשימוש בשאר הפרמטרים של המאפיין  3
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 . אישורלסיום לחץ על  4

ובתוכו יצרנו מאפיין , "קישורים"הקרוי  םיצרנו סט מאפייני, בדוגמה שלמטה 5
 .אתרהמתוך  עמודמאפיין זה ישמש לקישור ל". עמודקישור ל"הקרוי 

 

 קטגוריהשימוש בקישור ל

בחר במאפיין המכיל את , עורך\שאותו הנך יוצר קטגוריהבלשונית המאפיינים של ה 1
, "קישורים"הקרוי  םבחר בסט מאפייניבמקרה שלפנינו נ. שאותו יצרת קטגוריההקישור ל

 ".לעמוד קישור"אשר בתוכו יצרנו מאפיין הקרוי 

 

באפשרותך לבחור את . אתרעמוד בהמאפיין מכיל שדה המאפשר לקשר ל, כפי שתראה 2

הרצוי ולחץ על  עמודבחר את ה. על צלמית החיפוש י לחיצה "ע  העמוד הרצוי 

 . אישור

 ". דירה"הקרוי  לעמוד כיב קישוריצרנו בר, שהצגנו למעלהבמקרה  3

 .נקה-ובחר ב, לחץ על החץ משמאל לשדה, לניקוי השדה 4

 ".דירה"קישור ל קטגוריהכעת יופיע בתצוגת ה 5
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 מדיההמנהל 

 (breadcrumbs)נתיב לתיקיה הנוכחית בראש החלונית 

ניתן ללחוץ על כל תיקיה (. breadcrumbs)נוסף נתיב לתיקיה הנוכחית בראש החלונית 
 .נתיב ולעבור אליה ישירותב

 

 בדיקת מדיה משויכת

המאפשר לבדוק האם , סרגל הכלים של החלוניתלנוסף כפתור  – משויכתבדיקת מדיה 
השאר כאשר בדיקה זו שימושית בין . למסד הנתונים של האתר משויכת מסוימתמדיה 

ומופיעה  ניםלמסד הנתו משויכתויש לוודא לפני כן האם היא , מתרוצים להסיר מדיה מסוי
 .בתוצאת הבדיקה תצוין משויכתהטבלה שאליה היא , כתבמידה שמדיה משוי. באתר

לבדיקת השייכות של מדיה למסד הנתונים של האתר יש לסמן את המדיה הרצויה וללחוץ 
 . על כפתור בדיקת השיוך
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 שינויים ותיקונים נוספים למנהל המדיה

  תיקון לתצוגת מנהל המדיה( בגרסתBusiness :)תוקנה תצוגת צלמיות סוג הקובץ .
כעת ניתן לראות את סוג הקובץ בפינה הימנית העליונה של מסגרת המדיה 

 .הספציפית

 נוספה אפשרות לקישור קבצי , בבחירת קישור למדיה באתר.zip מתוך מנהל המדיה. 

  בגרסתEnterprise ,שופרה יכולת השרידות עקב ניתוקים משרת המדיה . 

כפתור 
 בדיקת השיוך

 

 סוג הקובץ
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 טיםרשימות פרי

 תאריך יצירה ויוצר: ונוספו שתי עמודות חדשות, הוסרה עמודת המחיר . 
 .במאגר פריטי האתר" מוצרים"עמודת המחיר תוצג רק בפריטים מסוג 

 

 

  החיצים הירוקים בסרגל  בעזרתבקטגוריות האתר ניתן להזיז פריטים למעלה ולמטה
 .הכלים
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 מודול צוברים

השדות  .מקנה לצובר יכולת להוסיף שדות נוספיםה "שדות נוספים"נוספה לשונית 
רים פשהשדות הנוספים מא. הנוספים משמשים להצגת מידע נוסף באתר לכל פריט

כאשר אלה אינם מספיקים די הצורך להצגת המידע אודות , הרחבה של השדות הקיימים
 .הפריט
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 מודול מאפיינים

 סינון לפי מאפייניםהשיפור 

נוספה אפשרות לבחור או לבטל בחירה של כל ו ,ל שונתההתנהגות ברירת המחד
במידה ויש יותר מרשומה אחת , אוטומטיתבמידה ויש רשומה אחת היא תבחר . הרשומות

 .אף רשומה לא נבחרת

 

 בחירה של כל הרשומות ביטולאו  בחירה

ועל , "סט מאפיינים"בחלונית חיפוש מאפיינים לחץ על הצלמית מימין לכותרת הרשימה 
 .אפשרות הרצויהה
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 שיפורים ותיקונים

 שיפורים

 "פרטים נוספים"ונית לש - רכיבים

, "פרטים נוספים"התווספה לשונית , בתחתית חלונית התאור המורחב של הרכיב
 .לרכיב" פרטים נוספים"המאפשרת להוסיף קישור 
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 Enterpriseגרסת  - SQL-סנכרון ועדכון בסיס הנתונים עם שרת ה

מאפשר ה ,SQL-נוסף כלי לסנכרון ועדכון בסיס הנתונים עם שרת הEnterprise גרסת ב
 (.אינדקסים, שדות, טבלאות)לסנכרן ולעדכן את מבנה בסיס הנתונים 

 

 .SQLסנכרון בסיס נתונים <-תחזוקה<-כלים: לפתיחת הכלי

 

 

  יכולת של ניהול קובץ הקונפיגורציה נוספהWS3.ini  מתוךSiteVision. 

 תיקונים

 בגרסת : דוחותEnterprise שינוי שם השאילתה בשפות שאינן אנגלית, בלבד ,
 (.בעבר הכתב הפך לסימני שאלה)שומר את השם בצורה נכונה 

 תוים היו נחתכים  4,111תוקנה בעיה שטקסטים שאורכם מעל : עורך התוכן
 .בעורך התוכן
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 ר לא היה בעב) הקישור שלו בצוברמוחקת את  מהצובר מחיקה של פריט: צוברים
 .(מחק מהצוברנ

 לא  בעבר)נשמרת  הבחירה של תבנית המסגרת, בזמן יצירת רכיב חדש: רכיבים
 .(היתה נשמרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


