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1. O que há de novo 
 
1. Novos widgets de “Card” totalmente personalizáveis disponíveis para todos os temas. 

1. Widgets anteriores, como "Anúncios em destaque", "Eventos populares", entre 
outros, foram substituídos por widgets de cards. 

2. Cada widget pode ser totalmente personalizado, incluindo: 
1. Capacidade de alterar o título do widget e o rótulo do link "ver mais"; 
2. Capacidade de selecionar o módulo que será exibido no widget; 
3. Mostrar itens de nível, categorias ou localização específicos; 
4. Capacidade de escolher os critérios de ordenação; 
5. Capacidade de escolher itens individualmente. 

3. Layout para o widget "5 Empresas em destaque" atualizado e disponível para 
todos os módulos. 
 
2. Novo widget "Galeria de Video" disponível para todos os temas. 
 
3. Dois novos widgets de formulários de geração de leads disponíveis para todos os 
temas. 

1. Formulário com imagem de fundo estática 
2. Formulário com controle imagem deslizante de fundo 
 

4. Novo layout para o widget de detalhes do artigo, incluindo a capacidade de fazer 
upload da imagem do autor e da descrição, disponível para todos os temas. 
 
5. Novo layout para o widget de detalhes do blog disponível para todos os temas. 
 
6. Novo widget "Artigos recentes em duas colunas" para a home page do artigo. 
 
7. Novo widget "2 colunas de posts recentes" para a home page do Blog. 
 
8. Capacidade adicionada para o gerente do site alterar os rótulos de cada nível de 
localização. 
 
9. Nova interface para gerenciar os menus de navegação e links para slides, incluindo 
fluxo mais fácil para vincular menus a páginas personalizadas, URLs internas ou externas. 
 
10. Adicionado novo campo para incluir uma descrição resumida dos vídeos nas páginas 
das empresas, eventos e formulário de classificados. 
 
11. Layout do tema padrão remodelado para padronizar espaçamentos, margens e 
estrutura de navegação, incluindo a versão responsiva. 
 
12. Capacidade adicionada para o gerente do site alterar os espaços reservados dos 
widgets da caixa de pesquisa. 
 
13. Suporte ao PHP 7.1. 
 



 

 

14. Novo arquivo Gulp para gerenciar, compilar e minimizar arquivos less/sass no modo 
de desenvolvimento. 
 
15. Novo layout para a tela “site indisponível”. 
 
 

2. Alterações 
 
1. Mensagem de erro alterada após ativar o Stripe pela primeira vez para fornecer mais  
detalhes sobre o que deu errado. 
 
2. Formulário simplificado para enviar novas Avaliações quando o usuário já estiver 
logado. 
 
3. Widget “Próximos eventos - carrossel” atualizado para exibir até 30 dias em vez de 25. 
 
4. Adicionado novo parâmetro ao comando synchronize para permitir que o Elasticsearch 
seja sincronizado em blocos, ao invés de todos os itens de uma só vez. 
 
5. Consultas de banco de dados nas seções de conteúdo do gerenciador de sites 
atualizadas otimizadas para evitar lentidão. 
 
6. O processo de aprovação de solicitações de empresas foi alterado para ativar a 
empresa automaticamente caso a listagem seja gratuita e a configuração "O gerente do 
site deve aprovar o conteúdo quando uma listagem existente for atualizada" está 
desabilitada. 
 
7. Dados de marcação estruturados em artigos e páginas de detalhes do blog atualizadas 
para incluir o autor e o editor de tags. 
 
8. Mapas do Google em empresas, eventos, classificados e promoções detalhados para 
usar o zoom do mapa definido pelo proprietário, em vez do valor padrão de 15. 
 
9. Limite de upload de arquivo atualizado para 5MB ou o limite do servidor. 
 
10. Ferramenta de moderação do Facebook atualizada para permitir que o gerente do site 
modere os comentários do Facebook diretamente do site. 
 
11. Página de status de importação alterada para ser atualizada automaticamente a cada 
5 segundos. 
 
12. Adicionado código de prevenção de spam nos formulários de inscrição de Anunciar e 
Visitante. 
 
13. SDK do Twilio atualizado para a versão 5.19. 
 
14. Adicionada validação no construtor App para evitar que logotipos com transparência 
sejam enviados. 
 
15. Processo de solicitação de empresa alterado para pular o primeiro passo se o usuário 
já estiver logado. 
 



 

 

16. Adicionada validação nos widgets de navegação para evitar que os rótulos de login 
sejam salvos com valores vazios. 
 
17. Melhorias de desempenho na funcionalidade exportação de Empresas. 
 
18. Resultados da pesquisa alterados para limitar a quantidade de páginas e resultados 
para evitar erros de exceção no Elasticsearch. 
 
19. Novo fluxo para adicionar o widget do boletim informativo, caso o ArcaMailer ainda 
não tenha sido configurado. 
 
20. Adicionado estado "Por favor, aguarde" nos botões de envio nos formulários de 
listagem da área de patrocinadores. 
 
21. PHPMailer totalmente substituído pelo SwiftMailer. 
 
22. Entrada para pesquisar por local atualizado para incluir um carregamento enquanto a 
localização do usuário está sendo detectada. 
 
23. Imagens de placeholder.it substituídas por novas imagens de espaços reservados. 
 
24. A associação de classificados com listagens mudou para não cobrar patrocinadores 
se o classificado estiver associado a uma listagem já paga. 
 
25. Integração do Google+ removida. Incluindo: 

1. Link para a página do Google+ na página de contato; 
2. Link para a página do Google+ na navegação de cabeçalho e rodapé; 
3. Botão Compartilhar nas visualizações resumidas e detalhadas. 

 
26. rateLimitWait na sugestão automática aumentou para evitar muitos pedidos para o 
Elasticsearch. 
 

3. Pequenas melhorias 
 
1. Adicionado o título do pacote na tela de inscrição quando o pacote oferece uma opção 
personalizada. 
 
2. Planos e tabelas de preços na área do patrocinador atualizados para remover recursos 
que estão desativados para todos os planos. 
 
3. Corrigido o erro de layout com o plugin Selectize no Internet Explorer. 
 
4. Entrada fixa para pesquisar por local alterando seu tamanho após preencher o campo 
com a localização do usuário. 
 
5. Imagem de fundo fixa carregada no widget "Detalhe do módulo da caixa de pesquisa" 
não 
 
6. Indicador “maintenance_mode” adicionado à tabela Configuração na configuração 
inicial para evitar erros no frontend quando o modo de manutenção está habilitado. 
 



 

 

7. Layout fixo das entradas de localização ao adicionar ou editar conteúdo por meio da 
área Patrocinadores e há um ou mais locais padrão ativados. 
 
8. Adicionada validação para não mostrar o widget Planos & Preços no caso do módulo 
estar desabilitado. 
 
9. Corrigido erro de javascript ao adicionar um novo local ao sistema. 
 
10. Corrigidos problemas com o comando Data Fixtures duplicando widgets que já 
existem na página após a execução do comando. 
 
11. Corrigido o problema com a barra lateral do gerenciador de sites escondida em 
algumas seções. 
 
12. Corrigido problema no formulário classificado perdendo o campo “preço” após uma 
solicitação POST. 
 
13. Etiqueta de recorrência fixa quando o evento acontece no último dia do mês. 
 
14. Seção “Gerenciar Níveis e Preços” na área do gerente do site atualizada para abrir a 
guia correspondente de acordo com a âncora na URL. 
 
15. Adicionada validação no processo de importação para evitar que categorias sejam 
importadas com nomes vazios. 
 
16. Corrigido problema com busca por categorias no frontend retornando filtros de outros 
módulos não relacionados a essa categoria. 
 
17. Corrigida a funcionalidade do esquema de cores que afeta a visibilidade de alguns 
botões na seção Patrocinadores. 
 
18. Adicionada validação no processo de importação para evitar espaços vazios no 
começo e no final de cada coluna. 
 
19. Adicionada validação na interface para verificar se a conta registrada existe para 
evitar erros após o usuário ser excluído. 
 
20. Relatório mensal de e-mail de estatísticas fixo para incluir as estatísticas do último 
mês do ano atual apenas. 
 
21. Classificador de distância "Duplicado" removido da página de resultados. 
 
22. Tradução fixa para espanhol do rótulo “Review”. 
 
23. Mensagem depois que o gerente do site atualiza uma revisão alterada de “Revisão 
enviada com sucesso!” Para “Revisão atualizada com sucesso!”. 
 
24. Mensagem depois de enviar um comentário vazio alterado de "Por favor, digite a 
classificação". para "Por favor, selecione sua classificação". 
 
25. Adicionada validação na API e páginas de detalhes para verificar se o classificado 
associado a uma listagem é válido. 



 

 

 
26. Corrigido o problema no processo de negação de reivindicação, não restaurando as 
informações originais da listagem. 
 
27. Corrigido funcionalidade nas proximidades não ordenar os resultados por distância. 
 
28. Corrigido erro no processo de reclamação que estava removendo os crachás da 
listagem. 
 
29. Entidade de listagens fixas para evitar incrementar a coluna “view_count” toda vez que 
uma listagem é atualizada. 
 
30. Corrigida a string errada “% count%” sendo mostradas as tabelas de preços na seção 
de reivindicação da listagem. 
 
31. Caixa de pesquisa da seção "Termos personalizados pesquisados" removida quando 
não há registros a serem mostrados. 
 
32. Listagem de campo duplicadatemplate_id removida da página Anuncie. 
 
33. Latitude e longitude informações apagadas da página Fale Conosco depois de 
remover o endereço. 
 
34. Adicionada validação na funcionalidade Próximo para evitar um erro fatal caso a 
latitude e a longitude do local não fossem resolvidas. 
 
35. O nome da localização duplicada fixa é mostrado na visualização de resumo no caso 
de locais de diferentes níveis terem o mesmo ID. 
 
36. Corrigido comportamento errado após se inscrever com a conta do Google. 
 
37. Adicionada validação na visualização de galeria das páginas de detalhes para verificar 
se a imagem realmente existe antes de tentar renderizá-la. 
 
38. Fixação de preços anuais ausente no widget de precificação de banners. 
 
39. Corrigido erro fatal no painel Patrocinadores quando não há níveis de listagem com o 
recurso Click to Call ativado. 
 
40. Corrigido problema na validação do URL amigável para todos os locais e todas as 
páginas de categorias. 
 
41. Corrigido problema no gráfico de estatísticas dos Patrocinadores não sendo mostrado 
dependendo dos relatórios disponíveis. 
 
42. Detecção de localização de visitante corrigida, substituindo o campo de pesquisa por 
endereço para a localização do usuário quando o usuário já digitou outra coisa. 
 
43. Corrigido o problema com contas criadas através da API não poder fazer o login no 
site. 
 



 

 

44. Corrigido o problema com a funcionalidade do Nearby não funcionando caso o usuário 
pesquise por um local e uma palavra-chave. 
 
45. Padronize como os links em todo o site são criados para que eles sempre possam 
incluir "www", de acordo com o URL no navegador. 
 
46. Notificação de fatura fixa que adiciona uma string "patrocinadora" aleatória no URL 
para verificar a fatura. 
 
47. Corrigido GeoIP retornando a localização do usuário duas vezes duo para consultas 
ambíguas na Google Geocoder API. 
 
48. Formato monetário alterado quando o Euro está sendo usado como símbolo da 
moeda. 
 
49. Corrigido o URL do domínio no e-mail enviado aos Patrocinadores e Visitantes após o 
gerente do site alterar suas contas. 
 
50. Corrigido Fale Conosco notificações por e-mail não sendo enviadas para o e-mail 
principal do gerente do site. 
 
51. Corrigido problema com o cache não sendo limpo corretamente quando se trabalha 
com vários domínios. 
 
52. Corrigido o problema com a localização sendo importada nas letras erradas, caso seu 
nível pai já exista. 
 
53. Recarregue a página após enviar o formulário para evitar que informações anteriores 
sejam exibidas na seção de configurações de SMTP 
 
54. Corrigido o problema com o processo de importação não manipulação corrigir os 
valores da coluna "Status". 
 
55. Processo de recusa de reclamação corrigido para restaurar todos os campos de 
listagem, incluindo as categorias e campos adicionais. 
 
56. Corrigido erro no Google Recaptcha. 
 
57. Corrigido como as configurações de SMTP estão salvando usando o Gmail para evitar 
problemas ao usar a criptografia TLS. 
 
58. Corrigida a funcionalidade do Nearby não funcionando corretamente na API. 
 
59. Correções de layout para os temas do front-end, incluindo a funcionalidade do 
esquema de cores. 
 
60. Corrigido errado cast int para string na função sanitizeYamlValue. 
 
61. Corrigido errado startDate e endDate time em EventBundle / SeoExtension. 


