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1. O que há de novo 

1. Layout completamente redesenhado para todos os quatro temas disponíveis. 

2. Novos widgets 

1. Lista de categorias em destaque com apenas texto 

2. Lista de categorias em destaque com ícones em vez de imagens 

3. Lista de categorias em destaque em apenas uma linha horizontal 

4. barra com as redes sociais do site 

5. Barra de informações de contato do site 

6. Call-to-Action (Recurso de Marketing) 

7. Novos Sliders 

8. Três novos tipos de widgets “Cards” disponíveis para todos os módulos 

9. Cabeçalho da Seção / Título da Página 

3. Habilidade para o gerente do site escolher a cor de fundo dos principais widgets entre 

três opções (branco, neutro ou cor da marca). 

4. Habilidade para o gerente do site para personalizar a aparência de todos os quatro widgets 

de cabeçalho, incluindo: 

1. Ativar menu fixo (sticky menu) 

2. Mudar a cor de fundo 

3. Exiba a navegação sobre uma imagem de fundo (opção disponível quando o 

cabeçalho 

é seguido pelos widgets slider ou call-to-action) 

5. Habilidade para o gerente do site habilitar banners nos widgets Busca por Categorias e 

Busca por Localidades. 

6. Habilidade para o gerente do site remover o número de itens ativos nos widgets Busca por 

Categorias e Busca por Localidades. 

7. Widgets de resultados unificados em apenas um widget, com opções para ativar a 

visualização de lista, visualização de grade ou ambos. 

8. Melhor exibição e navegação no widget Galeria de Vídeos. 

9. Widgets Caixa de pesquisa com slider e caixa de pesquisa sem slider unificado em apenas 

um widget. 

10. Widgets de Captura de Contatos com Slider sem Slider unificado em apenas um widget. 

11. Widget de Caixa de pesquisa com o Slider redefinido para permitir que o gerente do site 

crie sliders diferentes, para páginas diferentes. 
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12. Habilidade para o gerente do site mudar a posição do conteúdo (esquerda, centro, direita) 

em alguns widgets como caixa de pesquisa com slider, call to action, boletim informativo, 

entre outros. 

13. A seção Cores & Fontes foi reformulada para oferecer mais flexibilidade, incluindo: 

1. Nove cores disponíveis para personalização 

2. Mais de 900 fontes de fontes do Google disponíveis 

3. Capacidade de alterar o tamanho da fonte 

4. Capacidade de personalizar o estilo de borda para imagens, cartões, entradas e 

botões 

14. Integração com o Unsplash, um ótimo serviço gratuito de fotos. Disponível para imagens 

de capa, slides e imagens de fundo para os principais widgets. 

15. Para as páginas de empresas (listagens) os Recursos podem exibir ícones para cada 

característica/amenidade. 

16. Para as páginas de empresas (listagens) o Horário de abertura foi otimizado para oferecer a 

capacidade de os usuários selecionarem cada dia e horário, em vez de campo de texto, 

permitindo que os visitantes vejam uma informação mais precisa como "Aberto agora" no 

frontend. 

17. Para as páginas de empresas (listagens) o campo de Fax foi substituído por um campo 

personalizável onde o usuário pode definir o rótulo do número de telefone (ou seja, fax, 

WhatsApp, escritório, casa ...). 

18. Para as páginas de empresas (listagens) os usuários agora podem incluir uma imagem de 

logotipo. A imagem do logotipo pode ser ativada para níveis específicos pelo gerente do site 

usando a seção Gerenciar níveis e preços. 

19. Habilidade para o gerente do site fazer upload de ícones para categorias em destaque (os 

ícones serão exibidos no novo widget Categorias em destaque com ícones). 

20. Ícones do Google Maps atualizados para usar a mesma cor principal do site. 

 

2. Alterações 

1. Campo de fax removido do módulo de classificados, informações de conta de usuário e 

página de contato. 

2. Funcionalidade Click-to-call (via Twilio) foi removida. 

3. Funcionalidade de avaliação/review foi removida do módulo de artigos. O gerente do site 

ainda pode ativar Plugin de comentários do Facebook. 

4. Página estática do Mapa do Site (Sitemap) foi removida (sitemap.xml continua funcionando 

da mesma forma). 

5. Widget Navegue por categoria e navegue por localização foi removido. 
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6. Ferramenta de importação atualizada para permitir a importação imediata de arquivos com 

até 500 linhas.  

7. Lista suspensa que exibe contas e listagens no gerenciador do site alterada para exibir o 

conteúdo via AJAX caso haja mais 1000 registros a serem carregados no menu suspenso. 

 

3. Pequenas correções 

1. Corrigido contador de itens ativos em widgets Navegue por localização. 

2. Corrigida a nova validação interna quando já existe um pacote ativo disponível no 

sistema. 

3. Aumentar o tamanho do campo da tag personalizada no Editor de Páginas para evitar que o 

conteúdo seja truncado. 

4. Corrigido erro no processo de importação que estava duplicando os locais importados. 

5. Comando de sincronização ElasticSearch corrigido usando o parâmetro “partial”. 

6. Atualização dos registros de Tipos de Empresa quando uma das categorias associadas é 

removida. 

7. Formulário de edição de perfil atualizado para carregar a imagem do perfil logo após o 

usuário escolher o arquivo. 

8. Integração de login do Google atualizada após a remoção da API do Google+. 


