e-Catalunya: Novetats i millores de la versió 1.2.02

Principals novetats
Push d’informació:
o Enviament de missatges electrònics individuals personalitzats al
usuaris amb les últimes aportacions del portal, nous membres,
nous grups, activitat pendent al portal i recomanacions de
documents.
o Nova funcionalitat per gestionar les preferències de l’usuari al
espai personal.
Llistes de distribució:
o Accés a l’històric de les llistes de correu per a membres d’un grup.
o Possibilitat d’enviar un e-mail a la llista des de la pròpia
plataforma.
Estadístiques:
o Nova funcionalitat per calcular Estadístiques d’un portal.
Pàgina de grups:
o Nova opció per mostrar la jerarquia dels grups.
Gestió de fitxers:
o Nova funcionalitat per gestionar els fitxers que ha pujat l’usuari a
la plataforma (a la pàgina inicial del portal i a la pàgina inicial de
grup).
Xarxa social:
o Documents relacionats (des dels resultats de la cerca).
o Millorat el sistema de recomanació de documents.
Administració del portals:
o Revisió del sistema de invitacions a grup per controlar l’acceptació
de les condicions legals.
o Possibilitat per a root d’esborrar un usuari de la plataforma.
Caducitat de la sessió:
o Nova funcionalitat per controlar la caducitat de la sessió. Quan
falta poc per caducar, apareix una finestra amb la que renovar la
sessió.
Accessibilitat:
o Millores d’accessibilitat web a tota la plataforma.
Termes legals:
o Nou avís legal, amb funcionalitats per el control de l’acceptació
dels termes legals, registre de pujades de fitxers, etc..
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Canvis i millores funcionals:
Pàgina inicial Portal:
o Incorporat un recordatori per acceptar els termes legals.
Espai Personal:
o Incorporat un recordatori per acceptar els termes legals
Edició del perfil:
o Acceptació dels termes legals quan es puja la foto personal.
o Incorporat anti-virus quan es puja la foto personal.
Estadístiques d’usuari:
o Ara també inclou estadístiques dels processos participatius.
Estadístiques de grups del portal:
o Ara també inclou estadístiques del processos participatius.
Estadístiques d’usuaris del portal:
o Ara també inclou estadístiques del processos participatius.
Estadístiques d’un grup del portal:
o Ara també inclou estadístiques del processos participatius.
Propietats d’un grup:
o Incorporat un recordatori per acceptar els termes legals quan es
puja el logotip del grup.
o Incorporat anti-virus quan es puja la foto personal.
Propietats d’un grup:
o Incorporat un recordatori per acceptar els termes legals quan es
puja el logotip del grup.
Índex d’eines:
o Eines ordenades alfabèticament per grup i nom.
Avís legal:
o

Opcions d’imprimir o baixar en format pdf l’avís legal.
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Millores a les eines de col·laboració:
Wiki:
o

Control d’anti-virus i d’acceptació de les condicions legals en els
uploads d’arxius.

o

Control d’anti-virus i d’acceptació de les condicions legals en els
uploads d’arxius.

Blog:

Repositori:
o

Control d’anti-virus i d’acceptació de les condicions legals en els
uploads d’arxius.

PhotoAlbum:
o Control d’anti-virus i d’acceptació de les condicions legals en els
uploads d’arxius.
Mailroom:
o

Possibilitat de canviar les propietats dels camps d’un procés en el
cas que sigui nou i no tingui encara aportacions.
Canvis visuals per una millor adaptació a la plataforma.

o

Optimització del codi per un millor rendiment.

o

Nova eina e-blog.

o

Calendari:
Blog:

Millores d’usabilitat:
o Control de la caducitat de sessió.
o Arreglat el sistema de redireccionament que es fa als portals privats
perquè funcionin correctament les URLs incorporades als missatges
electrònics.
o Millores per tal de poder fer servir la plataforma sense javascript.
o HTML ben format per alleugerir feina a dispositius mòbils.
Reparacions i petites millores:
•
•
•

•
•

Afegit filtre per al pegat de text des d’altres aplicacions a FCKEditor.
Arreglat bug de la cerca per categories a gestió de contactes (tanca incidència
0000027)
Arreglat bug d’estadísticas de grup, que provocava que un administrador de
portal que tingues rol membre respecte un grup no pogués consultar les seves
estadístiques (tanca incidència 0000067) .
Arreglat el bug per culpa del qual quan s’esborrava un grup no s’esborraven
les subscripcions pendents a aquest grup.
Amb la incorporació d’enviaments de mails desde la pròpia plataforma, es
tanca la incidència 000007.
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Errors coneguts a la versió fins a la data d’avui:
o Blog: L'usuari anònim pot veure la capsa d'insertar comentaris encara
que quan intenta escriure un missatge surt un error.
o Wiki: No es pot deixar una pàgina completament en blanc. (0000042)
o Wiki: La numeració de versions d'una pàgina del wiki comença per la v.3
(incidència 0000022)
o Cerca de contactes per categories no té en compte les categories
(incidència 0000027)
o Esborrar camps d'un perfil de portal dóna problemes (0000035)
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