מנהל

סטודנטים 6.2020

שאילתה חדשה – הרשמה למפגש חד פעמי
הפתרון המוצע כאן מסופק בחינם בצד ידיעון (בהנחה שלא תבקשו התאמות) ומצריך כמובן הקמת
הנתונים בגלבוע בהתאמה.
הפתרון ניתן אך ורק ללקוחות שרכשו את מערכת הרישום לקורסים.
הנחיות הפעלה בידיעון:
 .1לגשת לטבלה ( 9090טבלה חדשה).
 .2להוסיף שורות עבור סוגי המקצוע שהוקמו בגלבוע.
 .3לפתוח בתפריט לסטודנט שאילתה חדשה שמספרה . 190
אופן תצוגה בידיעון:
 .1מרגע שהסטודנט נרשם לשיעור הוא יראה אותו בממשקי ידיעון (מערכת שעות תאריכית ,יומן
ובהתאמה הנתון ישתקף בתוך האפלקציה).
 .2אם סוג המקצוע שהקמתם הינו עם "הצגה למערכת שעות" אז יופיע גם אתר קורס לסטודנט
ולמרצה ואז המרצה יכול לדווח גם נוכחות ואף לטעון חומרי למידה רלוונטיים למפגש.

בקשת מלגה
בוצעו שיפורים רבים בשאילתה זו ,הכוללים:
.1
.2
.3
.4
.5

התאמה לסלולרי.
תמיכה באנגלית.
תמיכה בתיחום מלגות לאגד קבוצות.
התניית סעיפים בין שאלות בשאלון.
שמירת טיוטה.

מילוי טפסים
מילוי טפסים עבר התאמות רבות כדי לאפשר הזנת סילבוס לתוך המערכת בצורה ידידותית ,השיפורים
כוללים:
.1
.2
.3
.4

הזנת נתונים במבנה טבלאי.
תנאים בין שדות.
שמירת טיוטה.
תצוגה מקדימה בתוך קובץ ( PDFרק אם הוגדרה תבנית  DOCXלמילוי).

רישום לתוכניות מובנות
בעת כשלון ברישום לחלק מהקורסים ברישום לתוכניות מובנות ,תיכנס הודעת הכשלון גם
להודעות של הסטודנט ,כך שהסטודנט יוכל לצפות במועד מאוחר יותר בכישלונות השיבוץ
ובסיבה להן.

מבחן אמ יר"ם
 .1המערכת עברה למונה רשומות במקום שדה מחושב (להקטנת שגיאות).
 .2בעת הוספת סטודנט ע"י מזכירות ,אז המערכת תציג למזכירות את השעה אותה הסטודנט
יקבל.

שיפורים במראה המערכת
בוצעו שיפורים רבים במראה המערכת:
 .1פתיחה/סגירה של רשומה בצורה ברורה וקלה יותר.
 .2הוחלף התאריכון והשעון במערכת לתקן מותאם סלולרי ,כאשר בדפדפן רגיל מופיע כלי
בחירת תאריכון/שעון חדש.
 .3הוחלף עורך המלל לעורך שמתאים יותר למסכים צרים/סלולרי.
 .4בוצעו שיפורים באופן הצגת סרטי וידאו כך שיתמוך ב  + iphone / ipadמהירויות נגינה.
 .5בוצע שיפור ביצועים באופן העברת הסרטים למשתמש הקצה.
 .6נוספה תצוגת התקדמות על המסך בעת טעינת קבצים גדולים.
 .7קבצים מסוגים  tiffו  bmpיומרו אוטומטית ל  pngבעת טעינה.
 .8במקומות שבהם יש שימוש ב  checkboxוב radion
בוצע קישור למלל שמופיע ליד ,כך שכאשר מסמנים את המלל אז ישפיע בהתאמה.
 .9בתוכניות השונות שבהן מוצג כסף (כרטסת כספית ,שוברים ,חנות) בוצע שינוי עיצובי כך
שהסכום העשרוני יהיו בפונט קטן ואפור.
 .10במקומות שבהן היה למשתמש (סטודנט או מרצה) כפתור "הורדת קובץ" ,עכשיו תופיע אחת
האפשרויות הבאות (בהתאם לסוג הקובץ):
• נגן וידאו.
• נגן אודיו.
• תמונה מוטמעת.
• הורדת קובץ (עם אייקון של סוג הקובץ).

