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Artigos

Criar

1. As mensagens de erro passam a referir, para além do número, o nome do campo 

no template .

2. Foi colocada na célula, onde se encontra a ajuda, o número do campo.

Designação dos campos
Com os perfis de gestor de conteúdos e/ou editor já é possível alterar as 

designações dos campos no template  quando se criam artigos.

Customização Visualização
Eliminámos alguns erros que ainda surgiam na nova customização (2.0) quando da 

visualização de artigos criados na anterior versão.

Arquivo Passa a ser possível alterar o "subject " da newsletter  depois de enviada.

Customização

Criámos um interface  muito mais intuitivo para a customização da newsletter  que 

facilita a sua formatação. Para além de uma organização muito mais funcional de 

todos os campos, é agora possível fazer uma pré-visualização de toda a formatação 

do texto.

Enviar

Quando se envia uma newsletter  foram acrescentadas duas novas funcionalidades: 

uma que permite saber a partir de que horas a newsletter  será enviada e outra 

com a opção de a mostrar ou não no site.

Newsletter

Envio por templates

1. Já é possível fazer uma pré-visualização de todas as newsletters  enviadas;

2. Criámos um template  "default " que permite adicionar uma imagem de topo e de 

rodapé à newsletter ;

3. Está disponível para todos os templates  dos utilizadores do edPortal um novo 

componente (já usado na formatação dos artigos) que torna possível a formatação 

do texto da mensagem inicial e final e adicionámos um campo que permite anexar 

ficheiros à newsletter .

Estatisticas
Quando se envia uma newsletter passa a registar as estatísticas das newsletters 

abertas. 
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Alterar utilizador
Nos campos do utilizador foram retirados alguns campos ("formato de e-mail" , 

"como prefere receber a informação") por já não serem relevantes.

Pesquisa de utilizador Já é possível desencadear a pesquisa dos utilizadores clicando na tecla "Enter ".

Mailing List Listar mailing list No perfil de gestor de mailing list  passa a mostrar apenas as mailing list  activas.

Exportação

Na exportação de utilizadores em Excel, os grupos foram ordenados de uma forma 

que julgamos mais intuitiva, sendo colocado em primeiro lugar o grupo de nível 

superior e a seguir todos os níveis inferiores desse mesmo grupo, e assim 

sucessivamente.

Loja Encomendas

1. Foi removido o botão ver/alterar. A mesma função passa a ser desencadeada 

quando se clicar na linha, passando, imediatamente, para o desenvolvimento;

2. Foi retirado do motor de busca o estado de "verificação".

Estatísticas Categorias

1. Foram acrescentadas visualizações no subtipo artigos;

2. As estatísticas actuais passam a mostrar as categorias das revistas em que o 

utilizador tem perfil de editor e a listagem mostra apenas as categorias activas.
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