Wydaliśmy wersję 2.25 - sprawdź nowości!

Drodzy Klienci!
Oficjalnie wydaliśmy wersję 2.25, która produkcyjnie działa już od miesiąca w
wybranych sklepach.

Wersja zawiera następujące zmiany:
Promocje koszykowe (program deweloperski):
Trzecia, ostatnia już część przebudowy polityki cenowej. Szczegółowe informacje
odnośnie promocji koszykowych znajdują się w PM-ie.
Zmiana, podobnie jak promocje produktowe i polityki cennika wymaga wdrożenia
(zmiany polityki cenowej na nową).
Panel: Obszary nowy widok (program deweloperski):
Zarządzanie obszarami (canvasami) zostało przeniesione do nowego panelu:

Z najważniejszych nowości w zakresie UX należy wymienić dodawanie nowych
treści (contentów) bezpośrednio z poziomu canvasu. Zmiana zostanie wprowadzona
automatycznie.
Panel: Ustawianie kolejności obiektów repo np. bannerów (program
deweloperski):
Wybrane obiekty repo (np. bannery, kategorie postów, galerie, itp.) mogą być teraz
sortowane:

Zmiana wprowadzana na żądanie dla wybranych list obiektów repo.
Panel: Zmiana hasła klienta w osobnym modalu (program deweloperski):
Zmiana hasła klienta w panelu odbywa się teraz w osobnym oknie i hasło jest
zmieniane niezależnie od innych danych:

Zmiana zostanie wprowadzona automatycznie do sklepów nie posiadających
dedykowanej edycji klienta.
Panel: Zarządzanie stawkami VAT (program deweloperski):
W Konfiguracja/Stawki VAT możliwe jest teraz zarządzanie stawkami (symbol,
procent).
Zmiana zostanie wprowadzona automatycznie.
Panel: Optymalizacje listy zamówień (program deweloperski):
Zostały wprowadzone zmiany umożliwiające wyświetlanie więcej informacji na
liście zamówień oraz ułatwienie scroll-owania w poziomie:

Zmiana zostanie wprowadzona automatycznie do sklepów nie posiadających
dedykowanej listy zamówień.
Powiadomienia push (program deweloperski):
Dodanie obsługi powiadomień w formie powiadomień push. Szczegółowe
informacje odnośnie Alertów można znaleźć tutaj.
Zmiana zostanie wprowadzona automatycznie, jednak wymaga konfiguracji usługi
dostarczania wiadomości push (Google).
Wdrożenie HTTP/2 push:
Zadanie realizowane poza listą zadań deweloperskich ze względu na pojawienie się
wsparcia nowej technologii przez wszystkie przeglądarki.
HTTP/2 push pozwala nam przesłać do przeglądarki wybrane zasoby (np. style lub
skrypty) zanim przeglądarka pobierze stronę i o nie zapyta. Takie rozwiązanie
powoduje istotne przyspieszenie pierwszego ładowania strony.
Zmiana nie zostanie wprowadzona automatycznie, wymaga niewielkiego wdrożenia
(wybrania plików).
Ujednolicenie wyświetlania kategorii i wyników wyszukiwania:
Ciąg dalszy prac nad wyświetlaniem strony kategorii na bazie danych zawartych w
wyszukiwarce SOLR. Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu odciążenie
sklepu oraz uzyskanie zbieżnych wyników dla list bez i z filtrowaniem.
Zmiana zostanie wprowadzona automatycznie, jednak jest możliwość przywrócenia

starej wersji w wybranych sklepach, posiadających dedykowane rozwiązania.
Parametry itemAdminSet per szablon:
Zmiana pozwoli różnicować parametry w zakładce Zestaw konfigurowany w
zależności od typu szablonu.
Nowa wersja oznacza także wyeliminowanie błędów. Oto błędy, które
usunęłiśmy:



filtrowanie w sekcji Klienta (Panel Admina),

błąd polityki cenowej w przypadku bazowych konfiguratorów.

Informacje na temat wszystkich poprzednich wersji dostępne są w Dokumentacji
Użytkownika w PM-ie.
Zapraszamy również do lektury artykułu o wdrożeniu nowej wersji na naszym Blogu
- link tutaj.
Odnośnie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem.
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