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▪ neposredno urejanje izgleda spletišča

▪ novi moduli

▪ nove ikone

▪ urejanje slik za ozadje

▪ izboljšano delo s knjižnico za predloge

Tema Divi



▪ spremenjeno delovanje predpomnenja
komponent

▪ vsebina na strani se ne posodobi,
ko je shranjena po urejanju

▪ napačen prikaz indikatorjev spustnih menijev

▪ napaka pri vstavljanju slike v vsebino

Tema Divi - težave



▪ novi privzeti urejevalnik je Gutenberg

▪ nekateri gradniki niso kompatibilni

▪ Academica PRO 3 ima vgrajeno možnost preklopa

na klasični urejevalnik

Klasični urejevalnik gradnikov



▪ opuščen razvoj NextCellent Gallery

▪ zamenjava z NextGen Gallery

▪ osvežen uporabniški vmesnik

▪ enaka funkcionalnost

▪ samodejno prenešena vsebina

Galerija slik



▪ vmesnik poznan z Arnes Učilnic

▪ nalaganje neposredno na Arnes Video

▪ vdelava video posnetkov

▪ iskanje med vsemi ali le lastnimi posnetki

▪ lokalna knjižnica že uporabljenih posnetkov

▪ kot spustni meni v klasičnem urejevalniku

▪ kot blok v Gutenberg urejevalniku

Arnes Video



▪ enostaven vmesnik

▪ zamenjava z enako vrsto datoteke

▪ po zamenjavi povezava ostane enaka

▪ privzeto se datum datoteke ohrani

▪ možno je nalaganje nove datoteke, pri čemer se 

povezave na spletišču samodejno posodobijo

Zamenjava obstoječe datoteke z novo



▪ sledenje brez piškotkov

▪ uporaba le piškotkov, ki so nujni za delovanje

▪ dosedanje obvestilo o piškotkih je spremenjeno

▪ povezava vodi na stran s politiko zasebnosti

▪ omogočen bo vtičnik za prilagajanje obvestila

▪ primer dobre prakse je lastna stran s politiko zasebnosti

Sprememba pri analitiki spletišč



Kaj sledi



▪ Erudito

▪ Codium Extend

▪ Minimatica

▪ Pilcrow

▪ Portfolio Press

Zastarele teme



▪ večinoma testna spletišča z delavnic

▪ datum zadnje posodobitve na nadzorni plošči

▪ spletišča z usmerjeno domeno so izvzeta

▪ možna povrnitev v prehodnem obdobju

▪ sprememba prispevka se šteje kot posodobitev

Neaktivna spletišča



▪ prikaz kot 2D katalog

▪ prikaz kot 3D katalog

▪ kratka koda za vdelavo v vsebino

▪ lastna slika za ozadje

▪ zvok listanja

PDF flipbook



▪ lažje urejanje besedila v urejevalniku Gutenberg

▪ zaklepanje blokov

▪ prosojnost blokov

▪ blok za prikaz komentarjev

▪ delo z večimi bloki naenkrat

▪ razvrstitev blokov znotraj skupine

Posodobitev WordPress



Ob koncu



Hvala za pozornost.

helpdesk@arnes.si
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