Novinky
Vše nejlepší k pátým narozeninám

05.03.2011 17:23:59 počet komentářů: 0
Přesně před pěti lety byl projekt Contao zaregistrován na sourceforge.net, v té době se však nazýval
TYPOlight. O dva týdny později 12. března 2006 byla zveřejněna verze 1.

Čti více ... Vše nejlepší k pátým narozeninám

Přejmenování projektu TYPOlight na Contao

15.05.2010 15:45:18 počet komentářů: 0
Vzhledem k převážně negativním reakcím dojde ke změně názvu projektu TYPOlight, který dostane nové
jméno Contao. Mezi negativní reakce patřila především skutečnost, že TYPOlight byl mylně spojován s
již existujícím rozdílným projektem.

Čti více ... Přejmenování projektu TYPOlight na Contao

TYPOlight 2.8.3 aktualizace zabezpečení

01.05.2010 17:05:27 počet komentářů: 0

Vzhledem k bezpečnostnímu riziku, zjištěnému u funkce PDF export během vzdáleného spuštění kódu,
byla dnes vydána bezpečnostní aktualizace pro TYPOlight 2.6, 2.7 a 2.8. Tento nedostatek může být
zneužit pouze za určitých podmínek a neobjevuje se u všech instalací. Přesto Vám však vřele
doporučujeme aplikaci aktualizovat.

Čti více ... TYPOlight 2.8.3 aktualizace zabezpečení

K dispozici TYPOlight verze 2.8.2

13.04.2010 14:09:12 počet komentářů: 0
K dispozici je nyní TYPOlight verze 2.8.2, udržovací verze obsahuje aktualizace nástrojů TinyMCE,
TCPDF a MooTools More, a to navíc k jejich nejnovějším verzím. S pomocí této verze můžete také
ochránit backend před rizikem zneužití, proto Vám velmi doporučujeme TYPOlight aktualizovat.

Čti více ... K dispozici TYPOlight verze 2.8.2

Sdílení obsahu na Twitteru pomocí TYPOlight

09.04.2010 19:54:31 počet komentářů: 0
Co je to Twitter? Pro ty, kteří ještě tuto služby nevyužili, se sám Twitter popisuje jako „služba pro
přátele, rodinu, spolupracovníky, primárně určená ke komunikaci, jež probíhá pomocí rychlých odpovědí
na otázku „Co zrovna děláš?“.

Čti více ... Sdílení obsahu na Twitteru pomocí TYPOlight

TYPOlight 2.8.1

28.02.2010 12:18:31 počet komentářů: 0
K dispozici je nyní TYPOlight verze 2.8.1, udržovací verze obsahuje důležitá řešení pro nový modul
komentářů (kontrolu přístupu a analyzátor kódu BBCode), vylepšenou navigaci v kalendáři, seznamu
událostí a správci souborů (FancyUpload a generování náhledu).

Čti více ... TYPOlight 2.8.1

TYPOlight 2.8.0 dodatečná vylepšení

18.02.2010 18:56:28 počet komentářů: 0
Nejen samo TYPOlight ve své nové verzi 2.8 získalo spoustu vylepšení. Ale byly zlepšeny také
doplňkové služby jako např. TYPOlight systém kontrol (system check) vývojářská platforma nebo služba
automatických aktualizací (Live Update Service).

Čti více ... TYPOlight 2.8.0 dodatečná vylepšení

TYPOlight 2.8.0 je tady!

16.02.2010 15:04:53 počet komentářů: 0
K dispozici je nyní TYPOlight verze 2.8.0, toto vydání obsahuje vice než 150 nových prvků, např.
zlepšení orientace v nabídce, rychlé publikování, rozšířené možnosti editace, lepší rozhraní pro
uživatelské MooTools skripty, vyšší kvalitu editace obrázků a všeobecně příjemnější uživatelské
prostředí.

Čti více ... TYPOlight 2.8.0 je tady!
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