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1. O que há de novo
1. Novo recurso de modelo de anúncio substituindo o recurso anterior de Tipos de
empresas.
1. Agora, os proprietários do site podem criar modelos de anúncios ilimitados.
2. A estrutura da página de anúncios foi dividida em widgets que agora podem
ser removidos ou colocados em posições diferentes.
3. Capacidade de criar, remover ou renomear as abas na página do anúncio.
4. Capacidade de adicionar mais banners na página do anúncio.
5. Capacidade de alterar a página de anúncio para funcionar com uma
estrutura da barra lateral ou não.
6. Capacidade de remover completamente o preço de todas os anúncios
associadas a um modelo específico.
7. Novos widgets totalmente personalizáveis para a página do anúncio
1. Lista de verificação (grupo de caixas de seleção no formulário de
listagem exibido como uma lista de recursos na página do anúncio)
2. Botão Call to action (botão que pode ser usado como um "Compre
agora" ou "Reserve um compromisso ", por exemplo)
3. Descrição (campo de texto adicional para descrição curta ou longa)
4. Mais detalhes (grupo de campos de texto, que podem ser usados
para incluir informações adicionais para um anúncio)
5. Especialidades (campo suspenso no formulário de listagem)
6. Faixa (pode ser usada como um campo Faixa de preço, por exemplo)
7. Anúncios vinculados (vincular empresas a seus produtos, por
exemplo)
8. Anúncios relacionados (exibir mais anúncios semelhantes ao anúncio
que está sendo visualizado)
8. Novas opções de cartões (cards) de resumo para a página de resultados,
totalizando 11 opções.
9. Capacidade de configurar em qual nível de anúncio o novo widget estará
disponível.
2. Gerenciamento de categorias completamente redesenhado para uma melhor
experiência do usuário
3. Novo botão "Atualize seu Plano" disponível no formulário de Anúncio dos
anunciantes, que gera um novo lead para o proprietário do site a acompanhar e fechar
a venda.
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4. Capacidade para o gerente do site habilitar o requisito de consentimento explícito
para os usuários finais armazenar dados pessoais, melhorando a conformidade com a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
5. Capacidade para o gerente do site desativar completamente o uso de locais no
sistema, permitindo que eles trabalhem facilmente com Guias e Portais não baseados
em localização.
6. Adicionado um atalho para o proprietário do site, vá diretamente para o formulário
de edição do anúncio ao visitar um anúncio no frontend.
7. As contas do gerente do site agora podem fazer upload de uma imagem de perfil.
8. As contas principais do gerente do site agora podem atualizar suas informações
pessoais.
9. Adicionado capacidade dos anunciantes de cancelar a assinatura ao usar o Stripe.

2. Alterações
1. O recurso Tipos de Empresas foi renomeado para Modelos de Anúncios e movido
para a seção Anúncios no painel do gerente de site.
2. A seção Reivindicações foi movida da seção Anúncios para a seção Atividade no
gerenciador do site
3. Formulário de Anuncio atualizado para exibir campos que não estão disponíveis para
o nível com uma mensagem de bloqueio, motivando os anunciantes a considerar uma
atualização de seu plano.
4. Página de visualização nos widgets atualizados para oferecer aos usuários a
capacidade de visualizar anuncios de diferentes modelos.
5. Mensagens de alerta atualizadas na seção gerente do site e anunciantes.
6. Adicionado captcha no widget "Formulário de geração de leads".
7. Os proprietários do site agora podem verificar informações sobre suas licenças e
versões do eDirectory através do menu "Sobre".
8. Agora, os proprietários do site podem visitar facilmente a frente do site usando o
novo botão "Visitar site" disponível na parte superior da página, em todas as páginas.
9. Novo atalho para o portal de suporte do eDirectory.
10. A página de inscrição foi alterada para mostrar primeiro o formulário de registro,
em vez do formulário de logon.
11. Rótulo "URL amigável" e "Nome da página" atualizado para "URL Slug".
12. A visualização do anúncio no gerenciador do site foi atualizada para exibir o
modelo do anúncio.
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13. Integração de anúncios do Google removida da seção Integrações do Google. Os
proprietários do site ainda podem adicionar anúncios do Google ilimitados usando o
módulo banners.
14. O widget "banner grande para celular, um banner com links patrocinados e um
anúncio do Google" foi alterado para o banner "Links patrocinados".
15. Marcação de imagem aplicada à imagem do autor do artigo.
16. Formato de imagem Webp aplicado às imagens de plano de fundo da Call to action
e Newsletter.
17. Widget "Próximos eventos" atualizado para exibir a imagem padrão, caso o evento
não tenha uma imagem.
18. O rótulo "Local" em Gerenciar níveis e preços foi alterado para "Referência", para
evitar confusão com as informações do endereço do anúncio.
19. O formulário de inscrição não pré-seleciona mais o "Inscreva-se na nossa
newsletter" por padrão.
20. O rótulo "Enviar mensagem" no pop-up de envio de Avaliação foi alterado para
"Enviar avaliação".
21. Faça login e inscreva-se nos formulários atualizados para incluir o atributo
"obrigatório" .
22. Botão "Leia mais" removido da página de listagem. A descrição do anúncio agora é
exibida abaixo da imagem principal.
23. O código dos widgets de "Anúncios e Cards" foi atualizado para evitar chamadas
excessivas do Elasticsearch ao renderizar um widget de cartão com um grande número
de anúncios.
24. Páginas de amostra para anúncios, eventos e classificados, disponíveis na seção de
Anuncie Conosco, atualizadas para incluir todos os campos de acordo com as
configurações definidas em Gerenciar níveis e Preços.
25. Adicionado registro de data e hora no arquivo do editor CSS para evitar que ele
seja armazenado em cache pelos navegadores.
26. Link para ajudar o gerente do site a obter o ID do usuário do Facebook na seção
"Mídias sociais - Configuração "atualizada para uma interface mais amigável.

3. Pequenas melhorias
1. Corrigidos mapas do Google que não carregavam nas páginas de front-end
após algumas APIs do Google serem descontinuadas.
2. Corrigido o problema com a linha do tempo da atividade do gerenciador de
sites que não rolava corretamente em algumas resoluções de tela.
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3. Corrigido o problema quando vários widgets Slider são adicionados na
mesma página.
4. Filtro de eventos corrigidos para funcionar corretamente ao trabalhar com
vários níveis de categorias.
5. Corrigido erro no widget "2 colunas para posts recentes".
6. Link para adicionar um novo site removido da seção gerenciador de sites.
Novos sites ainda podem ser criando entrando em contato com a equipe de
vendas, como de costume.
7. Links para o nosso portal de suporte atualizados em todo o sistema.
8. Validação de sessão adicionada a alguns pontos de extremidade AJAX usados
na seção do gerenciador de sites.
9. Os pagamentos recorrentes via Stripe agora funcionavam para todos os
módulos.
10. Corrigido o problema de layout na barra de pesquisa quando aplicado na
home page de eventos com algumass famílias de fontes e tamanhos de fontes
específicos.
11. Filtro alterado que estava cortando a imagem de plano de fundo do slider
quando deveria converte-lo para webp.
12. Corrigida a codificação de alguns caracteres que estavam afetando alguns
widgets do Blog.
13. Corrigido problema na seção Cores e fontes, não sendo possível salvar
entradas e imagens de borda com 0px.
14. Corrigido o problema de layout após o upload de novas imagens no
formulário de anúncios usando o Google Chrome para Mac.
15. Layout corrigido no widget "Cartões de destaque centralizados" que
impedia as estrelas de avaliações fosse exibido corretamente.
16. Problema corrigido no cron que poderia excluir informações quando o cron
é executado manualmente mais de uma vez no mesmo dia.
17. Formato de data vorrigido de acordo com o idioma do site em todos os
módulos.
18. Corrigido o URL incorreto sendo compartilhado nas redes sociais ao usar o
link de pesquisa através da página de resultados.
19. Corrigido o corte do logotipo do anúncio nos pop-ups de envio de email e
avaliação.
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20. Menu suspenso corrigido na seção de anunciantes sendo aberta acima do
menu de faturamento.
21. Os registros da linha do tempo relacionados aos pagamentos dos usuários
agora são excluídos quando a conta é removida.
22. Corrigidos alguns problemas que afetavam a criação de novas contas de
gerente de site, dependendo das configurações sql_mode do servidor que
hospeda o projeto.
23. Corrigido o logotipo padrão do eDirectory não sendo mostrado nas seções
de perfil e inscrição.
24. Corrigido o problema no widget "Próximos eventos" que não mostrava
todos os eventos, caso existam muitos eventos que começaram em datas
passadas.
25. Corrigido o problema de conexão mysql no trabalho cron para exportação
de anúncios e eventos.
26. O telefone adicional foi removido dos requisitos para considerar um
anúncio como 100% completo no painel dos anunciantes.
27. Layout corrigido nos campos suspensos na seção de anunciantes.
28. Layout corrigido do botão de login do Facebook na página de “Anuncie
Conosco”.
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