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 שיפורים בטופס שאלון מבוסס גלבוע

 ה צריך למלא.צשאותו הסטודנט או המר , בידיעון ישנה אפשרות להגדיר שאלון מידע

 בוצעו שיפורים בשאלון הכוללים:

שהכותרת שלו הינה  ,שדות מסוג "כותרת" הופכים להיות מלבן מידע נפרד, סגור .1

 .הכותרת שהוגדרה בגלבוע

עם עיגול וכאשר עוברים עליו  iהערה לא תופיע על המסך, אלא תעבור לאייקון של  .2

 .מקבלים את ההנחיה

  ןניתן להגדיר שחוזרות על עצמן, כך שכאשר יש מספר שאלות  תמיכה ב"טבלה"  .3

 . כשורות ועמודות

 503 - ליכים חדשההשאילתת ת

לקבוע איזה בקשות הסטודנט יכול מאפשרת  , WSמשולבת גלבוע ה ,זוחדשה שאילתה 

 .הוא רשוםהקורס אליו לגבי רשומת  ,להגיש

 . היעד הינו להציג סטודנט רשומת תנ"צ וכל הפעולות המותרות עבור במסך אחד

 פעולות כגון: 

 . רישום למועד ב' •

 . רישום למועד חריג •

 . ויתור על ציון •

 . לתוך התהליך הרלוונטי תלבתשמבצע הסטודנט דרך שאילתה זו מפעולה ש

 

 

  



 

 

 

 שיפורים במראה המערכת

 

 :בוצעו מספר שיפורים במראה המערכת

 .כותרת טבלאות נשארת בראש המסך כאשר גוללים מטה .1

 עדכנית יותר לטובת צלמיות )אייקונים(  במערכת. font-awsome שימוש בגרסת  .2

 .)ראו פירוט בחוזר לשיווק ורישום(קישורים לרשת חברתית  .3

 

 שינויים במערכת משלוח הודעות

 

 . מערכת ההודעות מאפשרת למזכירות לשלוח הודעות לסטודנטים ולמרצים

 בוצעו השיפורים הבאים במערכת ההודעות: 

( SMSמסרון )ההודעה מקבל את העובד שולח  ,סטודנטים 1,000 –במשלוח מעל ל  .1

 . משלוח בפועל, הסיבה הינה כדי להקטין משלוחים שגוייםליו לאשר לפני עש

באותה ההודעה, אז  וגם "קישור"  "תמונה"  המכילה קובץ מצורף מסוגבמשלוח הודעה  .2

 . הרצוי  URLהמערכת תהפוך את התמונה לתמונה עם קישור ל 

 הודעות הכוללים: צגת שיפורים עיצוביים במנגנון ה .3

 .צבעי רקע /  לא יופיעו צבעים •

 . בעת שימוש ב"בולט" המערכת תשנה לעיצוב האחיד של המערכת )ריבועים צבעוניים( •

 .נוספה יכולת של משלוח הודעות לפי תאריך ממערכת תאריכית .4

 .בוצע עיצוב מחודש של מסך הזנת ההודעה .5

 

 הצגת תמונת סטודנט

 

 .שנמצאת בגלבועמערכת ידיעון מציגה את תמונת הסטודנט 

 התמונות בדיסק אלא לטעון אותן לגלבוע לתוך מסד הנתונים.מומלץ שלא לשמור את 

 .מציגה את התמונה החדשההיא  ,תמונהשהשתנתה מערכת ידיעון מקבלת שכ ,בגרסה החדשה


