Novinky
Nová verze redakčního systému Contao

09.08.2010 11:24:57 počet komentářů: 0
Je k dispozici nová verze redakčního systému Contao s označením 2.9.1. Nová verze redakčního systému
obsahuje důležitou opravu kešování uživatelské části webových stránek, opravu přepisování úhledného
URL a další drobné opravy přístupnosti. Navíc byla opravena poruchovost XSS v jedné z rámcových
funkcí.

Čti více ... Nová verze redakčního systému Contao

Hotový projekt www.banzai.cz

08.08.2010 15:00:24 počet komentářů: 0
Webové stránky firmy BANZAI spol. s r.o., která se zaměřuje na dovoz a vývoz zbraní, a to převážně
renomovaných značek jako jsou Sig Sauer, Smith & Wesson a dalších.

Čti více ... Hotový projekt www.banzai.cz

Sledování návštěv z mobilních, pevných a jiných aplikací

01.08.2010 09:12:42 počet komentářů: 0
Piwik spustil novinku Piwik Tracking API, která umožňuje sledování návštěvnosti stránek z různých
hledisek. Nové API zlepšilo kvalitu a stabilitu kódu za pomoci automatických testů. Tyto testy okamžitě
zjistí jakékoliv výpadky v archivaci sledování stránek nebo v API kódech.

Čti více ... Sledování návštěv z mobilních, pevných a jiných aplikací

Nová verze Piwik 0.6.3

23.07.2010 11:27:32 počet komentářů: 0
Piwik tým představuje novou verzi Piwik 0.6.3. Hlavní změnou oproti předchozím verzím je
implementace pluginu pro nastavení cílů sledování. Veškeré reporty si snadno vyvoláte v demo verzi
kliknutím na “Cíle” v menu.

Čti více ... Nová verze Piwik 0.6.3

Nový design aplikace Piwik

22.07.2010 17:21:36 počet komentářů: 0
21. července 2010 byla spuštěna zcela nová verze aplikace Piwik. Oproti předchozí verzi došlo k několika
významným změnám. Cíle, na které se Piwik při vývoji nové verze zaměřil jsou profesionálnější a
uživatelsky vstřícnější design a zvýšená funkčnost dílčích elementů: kalendář, selektor stránek, ikony
tabulek report.

Čti více ... Nový design aplikace Piwik

Chybějící maily a spam.

21.07.2010 15:22:02 počet komentářů: 0
Vážení zákazníci, pokud nenajdete všechny zprávy v doručené poště, najdete je ve složce spam ve
webmailu. Jednáme nyní o zrušení této složky, aby jste mohli do svých klientů stahovat všechnu poštu a
filtrovat spam poštovním klientem. Momentálně se můžete přihlásit do webmailu na adrese
webmail.stable.cz a ve složce spam si označit všechny zprávy a přesunout je do složky vyžádaná, tím se
přesunu do inboxu a v pořádku je stáhnete do poštovního klienta. Poté v sekci: nástroje - možnosti bezpečnost - anti-spam -mód složky spam - nepoužívat složku spam. Domlouváme se na automatickém
provedení těchto změn od poskytovatele mailového server, ale zatím nemáme přesný čas provedení.
Děkujeme za pochopení.

Čti více ... Chybějící maily a spam.

Zrychlení uživatelského rozhraní Piwik

12.07.2010 12:45:07 počet komentářů: 0
Nová verze Piwik nyní obsahuje zlepšení pro práci se soubory javascript a css. Hlavním cílem bylo spojit
soubory javascript a css do dvou souborů. V rámci tohoto článku jsou nové funkce hodnocena ze dvou
pohledů: uživatele Piwik a vývojáře Piwik.

Čti více ... Zrychlení uživatelského rozhraní Piwik

Projekt www.LannaGym.cz

07.07.2010 09:44:27 počet komentářů: 0
Webové stránky sportovního klubu Lanna Gym, který se zaměřuje na bojová umění, sebeobranu a
relaxační fit-box jak na profesionální, tak amatérské úrovni. Zajímavostí je, že tento klub reprezentoval
Českou republiku na letošním Mistroství Evropy Muai Thai 2010 v Římě.

Čti více ... Projekt www.LannaGym.cz
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