Novinky
E-commerce analytika je náročná

06.07.2011 10:48:11 počet komentářů: 0
Jednou z klíčových funkcí Piwik verze 1.5 je možnost sledovat e-commerce events, mezi které patří
například zobrazení produktu, umístění položek do nákupního košíku a zpracování objednávky. Piwik
tým tentokrát spolupracoval s kolegy z společnosti Jirafe, zabývající se e-commerce analytikou. Výše
uvedené funkce jsme vytvářeli společně a jsme velmi hrdí na svůj dosavadní postup.

Čti více ... E-commerce analytika je náročná

Piwik Mobile 1.5

28.06.2011 08:39:26 počet komentářů: 0
Piwik Mobile 1.5 je na světě! Zde je seznam změn, obsažených v této verzi Piwik Mobile: Návštěvníci na
Real Time! a Visitor Log (vyžaduje nejméně Piwik server 1.4), Podpora pro rotaci displeje, Podpora
Android Honeycomb, Podpora pro Multi Density v Androidu (ostřejší text a ikony), Vyšší rychlost,
Zlepšení uživatelského rozhraní a uživatelnosti, Lepší konfigurovatelnost a tvorba návrhů developery
Manuál bude k dispozici bude zanedlouho Sledujte nepřetržitě Piwik Mobile Developer pages

Čti více ... Piwik Mobile 1.5

Piwik verze 1.4

30.04.2011 17:12:39 počet komentářů: 2
K dispozici je nyní nová verze softwaru webové analytiky Piwik 1.4. Tato verze přináší HTML reporty,
podporu Beta IPv6, vylepšené sledování kampaní a několik dalších chyb, což vyústilo ve vytvoření jedné
z nejstabilnějších verzí aplikace Piwik.

Čti více ... Piwik verze 1.4

Piwik 1.3 je tady!

17.04.2011 15:24:58 počet komentářů: 0
Je k dispozici nová verze Piwik 1.3, zde jsou některé z nejvýznamnějších novinek této verze. 1)
Uživatelské rozmezí data - K dispozici je nyní jedna z nejžádanějších funkcí. V uživatelském rozhraní a
API si můžete vyžádat reporty z jakéhokoli rozmezí dat. V API si nyní můžete tyto reporty vyžádat
pomocí jednoduchého nastavení &period=range&date=2011-01-15,2011-02-20

Čti více ... Piwik 1.3 je tady!

Piwik a ochrana dat

16.03.2011 13:19:11 počet komentářů: 0
Německé nezávislé centrum pro ochranu soukromí říká: Piwik může být využíván v souladu se zákony na
ochranu dat. Od ledna letošního roku jsou autoři aplikace Piwik webové analytiky v úzkém kontaktu s
německým nezávislým centrem (ULD) pro ochranu soukromí. Záměrem spolupráce byla implementace
nařízení pro ochranu dat ve zdrojovém kódu tak, aby mohl být Piwik používán v souladu s novými
německými zákony na ochranu soukromí.

Čti více ... Piwik a ochrana dat

Nová verze Piwik 1.2

05.03.2011 16:41:27 počet komentářů: 0
K dispozici je nyní nová verze softwaru webové analytiky Piwik 1.2. Kompletní seznam nových funkcí si
můžete prohlédnout níže. Díky podpoře ze strany sponzorů a práci konzultantů a celého týmu Piwik, jsou
přidány nové funkce softwaru Piwik.

Čti více ... Nová verze Piwik 1.2

Nová, bezpečnější verze Piwik 1.1

04.01.2011 11:37:12 počet komentářů: 0
Tým vývojářů aplikace Piwik webové analytiky přistupuje aktivně k otázkám bezpečnosti, a proto
požádal o profesionální a důkladnou revizi svého programovacího kódu. Přední německá softwarová
společnost SektionEins provedla bezpečnostní revizi zdrojového kódu pro Piwik webové analytiky, která
trvala celých pět dní.

Čti více ... Nová, bezpečnější verze Piwik 1.1

Nová verze Piwik Mobile 1.1

23.12.2010 17:21:46 počet komentářů: 0
S radostí vám představujeme novou verzi Piwik Mobile 1.1 pro mobilní zařízení typu Android, iPhone a
iPad, Přichází jako nástupce úspěšné verze Piwik Mobile 1.0, kterou nyní využívá více než jeden tisíc
aktivních uživatelů. V této verzi najdete mnoho nových funkcí k využití webové analytiky v mobilních
zařízeních.

Čti více ... Nová verze Piwik Mobile 1.1
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