Version 7.0

(Δεκέμβριος 2018)

Το Thesis.net γιορτάζοντας τα 10 του χρόνια και τις 25 εκδόσεις του, παρουσιάζει την
έκδοση 7.0 με πλήθος νέες αισθητικές αλλαγές στο interface αλλά και νέα λειτουργικότητα.
Συγκεκριμένα:
Γενικά
1. Πολυγλωσσική υλοποίηση. Η πολυγλωσσική υλοποίηση έχει ολοκληρωθεί
υποστηρίζοντας πλέον και Γαλλικά (client & framework) ενώ παράλληλα έχει
ολοκληρωθεί η μετάφραση όλου του ERP στα Αγγλικά. Η Αγγλική και η Γαλλική
μετάφραση (resources) είναι διαθέσιμες για εγκατάσταση, εφόσον ζητηθούν. Σε
περίπτωση πολυγλωσσικής εγκατάστασης, απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή
λειτουργία του client στα Ελληνικά, είναι η βάση να υποστηρίζει κάποιο Ελληνικό
collation (π.χ. GREEK_CI_AI).
2. Εισαγωγή URL στα συνημμένα. Τα συνημμένα υποστηρίζουν πλέον και την
εισαγωγή υπερσυνδέσεων (URLs). Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να έχετε τα αρχεία
σας οπουδήποτε θέλετε, όπως:





Τοπικά στην βάση.
Σε κάποιον δικτυακό file server (συντομεύσεις).
Στο cloud (υπερσύνδεσμοι).
Σε οποιοδήποτε συνδυασμό των τριών παραπάνω τοποθεσιών.

Τα συνημμένα αρχεία σας μπορείτε να τα ανοίγετε μέσα από την εφαρμογή
ανεξάρτητα από το που είναι αποθηκευμένα και χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν
οι χρήστες την ακριβή τοποθεσία τους.

3. Εξαγωγή σε Text. H επιλογή Προεπισκόπηση -> Εξαγωγή σε Text (από το βασικό
μενού της εργαλειοθήκης) υποστηρίζει πλέον τρεις διαφορετικές επιλογές
αποθήκευσης του αρχείου:




ANSI (ο παλιός default τρόπος αποθήκευσης, χωρίς δηλαδή encoding)
Unicode
UTF-8

Επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο αποθήκευσης, ανάλογα με την χρήση για την οποίαν
προορίζεται το text αρχείο. Αν δεν ενδιαφέρεστε να μεταφέρετε το αρχείο εκτός του
υπολογιστή σας, επιλέξτε ANSI, οπότε θα έχετε το μικρότερο δυνατό παραγόμενο
μέγεθος αρχείου, χρησιμοποιώντας το default codepage του συστήματος.
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Νέα εμφάνιση
Ακολουθώντας τα σύγχρονα λειτουργικά και αισθητικά πρότυπα των εφαρμογών, αλλά και
τις τάσεις της μόδας, έχουμε υλοποιήσει πολλές αλλαγές στο interface της εφαρμογής.
1. Νέα εμφάνιση Ribbon. Όπως και στις τελευταίες εκδόσεις των εφαρμογών
γραφείου της Microsoft (MS Word, MS Excel κλπ.), τα εικονίδια της εργαλειοθήκης
έχουν αντικατασταθεί από νέα flat-look διανυσματικά εικονίδια τύπου SVG (Scalable
Vector Graphics), όπως στις εικόνες που ακολουθούν.

Τα εικονίδια αυτά δεν ενεργοποιούνται αυτόματα στους παλιούς χρήστες, αλλά
μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση τους μέσα από την επιλογή των Προσωπικών
Ρυθμίσεων του Χρήστη. Για όλους τους νέους χρήστες της εφαρμογής, τα εικονίδια
αυτά είναι τα default.
Για όσους προτιμούν πιο παραδοσιακή εμφάνιση της εργαλειοθήκης, το πρόγραμμα
προσφέρει αρκετές νέες επιλογές, όπως αυτή που εμφανίζεται στην παρακάτω
εικόνα και δίνει αρκετό επιπλέον χώρο της οθόνης στις φόρμες, αφαιρώντας τον
από το ribbon. Πειραματιστείτε και με τις υπόλοιπες επιλογές, για να βρείτε αυτήν
που σας εξυπηρετεί περισσότερο.
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Τα εικονίδια των υποσυστημάτων (modules) υποστηρίζουν πλέον και αυτά
διανυσματικά εικονίδια τύπου SVG, έτσι ώστε να μπορέσετε να δώσετε στις custom
εφαρμογές σας μια ενιαία εμφάνιση.
2. Κεντρικό μενού. Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει και στο μενού που ανοίγει με το
application button της εφαρμογής. Με τη βοήθεια του κουμπιού αυτού. μπορείτε να
περιηγηθείτε σε όλες τις επιλογές, όλων των υποσυστημάτων, με την χρήση
διαδοχικών αναδυόμενων μενού που ανοίγουν αυτόματα, χωρίς δηλαδή να
απαιτείται κλικ (βλ. παρακάτω εικόνα).

Στο κάτω μέρος του συγκεκριμένου μενού, εμφανίζονται τρείς επιπλέον γνώριμες
γραμμές:
 Πρόσφατες επιλογές (περιέχει τα προγράμματα που έχετε ανοίξει πρόσφατα).
 Μόνιμη εμφάνιση (για μόνιμη εμφάνιση των υποσυστημάτων στα αριστερά).
 Έξοδος (από την εφαρμογή).
Η συγκεκριμένη λειτουργία του application button είναι ενεργή, είτε είναι σε μόνιμη
εμφάνιση το μενού των υποσυστημάτων (στα αριστερά) είτε όχι.
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3. Νέο skin. Στην οθόνη με τα θέματα (skins), έχει προστεθεί ένα νέο skin με όνομα The
Bezier. To skin αυτό έχει σημαντικές διαφορές και πλεονεκτήματα από όλα τα
προηγούμενα, καθώς χρησιμοποιεί τεχνικές rendering με την χρήση διανυσματικών
γραφικών. Αυτό πρακτικά σημαίνει:




Sharp rendering ανεξάρτητο της ανάλυσης σε Hi-DPI οθόνες.
Καλύτερη διαχείριση χρώματος.
Δεκάδες νέους χρωματικούς συνδυασμούς (παλέτες), διαθέσιμους προς το
παρόν μόνον σε αυτό το skin.

Συνιστούμε θερμά την άμεση επιλογή του νέου skin με την κατάλληλη επιλογή
χρωματικής παλέτας. Παράλληλα, παραμένουν σε λειτουργία και όλα τα παλαιά
skins, για τους πιο παραδοσιακούς χρήστες.

4. Οθόνη αναμονής. Η οθόνη αναμονής που εμφανίζεται κατά την διαδικασία εισόδου
στο σύστημα, έχει αντικατασταθεί από την παρακάτω οθόνη.
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5. Πρόβλεψη καιρού. Αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής το πρόγραμμα θα σας
εμφανίσει αυτόματα την πρόβλεψη για τον καιρό της περιοχής σας (βλ. εικόνα που
ακολουθεί). Η πρόβλεψη αφορά στην σημερινή και στις επόμενες δύο ημέρες και
προφανώς απαιτεί ενεργή σύνδεση στο internet. Μπορείτε να επιλέξετε την
εμφάνιση ή όχι της πρόβλεψης, μέσα από την επιλογή των Προσωπικών Ρυθμίσεων
του Χρήστη.

6. Προσωπικές ρυθμίσεις χρήστη. Όλες οι νέες επιλογές του Interface ρυθμίζονται από
την φόρμα των προσωπικών ρυθμίσεων του χρήστη.

Στην φόρμα αυτή έχει προστεθεί μια νέα καρτέλα (Ρυθμίσεις εμφάνισης), που
περιέχει όλες τις νέες αισθητικές παρεμβάσεις. Τα πεδία ρυθμίσεων που περιέχει η
καρτέλα είναι τα εξής:
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Χρήση SVG εικονιδίων. Επιλέξτε μεταξύ των παραδοσιακών (bitmap) εικονιδίων
και των νέων διανυσματικών (SVG) εικονιδίων.
Εμφάνιση εικονιδίων στο δέντρο εφαρμογών. Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται τα
εικονίδια μπροστά από τις επιλογές, στο παράθυρο (αριστερά) με το δένδρο των
προγραμμάτων.
Στυλ ομάδων πεδίων (groups in layouts). Επιλέξτε το στυλ που θα έχουν οι
ομάδες πεδίων (groups) στις φόρμες (βλ. εικόνα που ακολουθεί). Η επιλογή
Inherited σημαίνει ότι το στυλ της ομάδας θα εξαρτηθεί από το αντίστοιχο skin.

Χρήση αστερίσκου στα υποχρεωτικά πεδία. Τα πεδία που περιέχουν στήλες που
πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά (NOT NULL, χωρίς default τιμή)
εμφανίζονται με έναν αστερίσκο στα αριστερά τους (αντί με μπλε
γραμματοσειρά, όπως μέχρι τώρα).
Εμφάνιση οθόνης επικάλυψης κατά την αναμονή. Επιλέξτε για να εμφανίζονται
οι μοντέρνες οθόνες αναμονής κατά το άνοιγμα των προγραμμάτων (ανάλογα με
το επιλεγμένο skin).
Εμφάνιση πρόγνωσης καιρού κατά την έναρξη. Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται η
οθόνη με την πρόβλεψη του καιρού κατά την έναρξη της εφαρμογής. Επιλέξτε να
μην εμφανίζεται η οθόνη, αν θέλετε να μειώσετε τους χρόνους αναμονής ή δεν
έχετε σύνδεση στο internet.
Προτεραιότητα γραμματοσειράς. Επιλέξτε για να μπορέσετε να αλλάξετε τις
πρότυπες γραμματοσειρές σε φόρμες, πίνακες και μενού.
Προκαθορισμένη γραμματοσειρά (φόρμες και πίνακες). Επιλέξτε την επιθυμητή
γραμματοσειρά για όλες τις φόρμες και τους πίνακες.
Προκαθορισμένη γραμματοσειρά (μενού). Επιλέξτε την επιθυμητή
γραμματοσειρά για τα μενού.
Επαναφορά παλιών ρυθμίσεων. Πατήστε το κουμπί για να επαναφέρετε όλες τις
ρυθμίσεις στις παλαιές (πριν την έκδοση 7.0) τιμές τους.
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Διαχείριση συστήματος
1. Χρήστες συστήματος. Αρκετές αλλαγές έχουν γίνει στην οθόνη των χρηστών
(Διαχείριση συστήματος -> Χρήστες συστήματος). Λόγω του πλήθους των νέων
πεδίων που έχουν προστεθεί, συστήνεται η εισαγωγή και τροποποίηση να γίνεται σε
προβολή φόρμας (βλ. παρακάτω εικόνα) και όχι σε προβολή πίνακα, όπως παλιά.

Η διάταξη του πίνακα (grid) έχει απλοποιηθεί και εμφανίζονται μόνον τα απολύτως
απαραίτητα πεδία (προφανώς μπορείτε να προσθέσετε και άλλα ή/και να
αφαιρέσετε κάποια από αυτά κατά βούληση). Στον πίνακα των χρηστών έχουν
προστεθεί οι εξής νέες στήλες:
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Ημερομηνία και ώρα καταχώρησης (date_entered).
Χρήστης καταχώρησης (entered_by).
Φύλο χρήστη (sex).
Στατιστικά (stats). Στα στατιστικά εμφανίζονται πολλές χρήσιμες πληροφορίες
όπως:
o Αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο σύστημα.
o Αν είναι ενεργός ή όχι (αν είναι συνδεδεμένος και εκτελεί κάποια
εργασία).
o Πότε είναι η πρώτη φορά που συνδέθηκε στο σύστημα.
o Πότε είναι η τελευταία φορά που συνδέθηκε στο σύστημα.
o Πόσες φορές έχει συνδεθεί στο σύστημα.
o Ποιος είναι ο μέσος όρος συνδέσεων ανά ημέρα.
o Ποιος είναι ο μέσος χρόνος της κάθε σύνδεσης.
o Πόσα λάθη έχει βγάλει η εφαρμογή στον συγκεκριμένο χρήστη.
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2. Ρόλοι συστήματος. Με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας απόδοσης
δικαιωμάτων στα προγράμματα της εφαρμογής, προσφέρεται πλέον η δυνατότητα
απόδοσης δικαιωμάτων, είτε σε επίπεδο χρήστη, είτε σε επίπεδο ρόλου. Αντί
επομένως να δίνετε δικαιώματα σε όλους τους χρήστες (έναν προς έναν) ή να
αντιγράφετε τα δικαιώματα του ενός χρήστη στους άλλους, μπορείτε να δώσετε
μαζικά δικαιώματα σε όλους τους χρήστες του κάθε ρόλου. Η φόρμα των ρόλων
(Διαχείριση συστήματος -> Χρήστες συστήματος -> Ρόλοι) επιτρέπει με δεξί κλικ
Επιλογές -> Δικαιώματα ρόλου, τον καθορισμό των δικαιωμάτων του κάθε ρόλου για
κάθε πρόγραμμα (φόρμα) και εκτύπωση της εφαρμογής. Το interface είναι ίδιο με
το αντίστοιχο που εμφανίζεται στην φόρμα των χρηστών. Η επιλογή μεταξύ
δικαιωμάτων χρήστη ή ρόλου γίνεται από την οθόνη των παραμέτρων της εταιρείας
(βλ. εικόνα που ακολουθεί), όπου επιλέγοντας το αντίστοιχο check box, δηλώνετε
ότι επιθυμείτε το πρόγραμμα να λειτουργεί βάσει των δικαιωμάτων του ρόλου.
Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη
κατάσταση (δικαιώματα βάσει χρήστη). Μικτός τρόπος λειτουργίας δεν
υποστηρίζεται.

Αποθήκη
1. Είδη με μέγεθος και χρώμα. Ο περιορισμός των 30 μεγεθών ανά είδος έχει πλέον
καταργηθεί. Τώρα υποστηρίζονται μεγεθολόγια με έως και 100 μεγέθη. Όλες οι
οθόνες καταχώρησης των ποσοτήτων του είδους αλλά και οι αντίστοιχες εκτυπώσεις
(δηλαδή ανά χρώμα και μέγεθος), έχουν διαμορφωθεί ανάλογα με το πλήθος των
μεγεθών κάθε μεγεθολογίου. Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν υλοποιείται αυτόματα
με την αναβάθμιση, αλλά απαιτεί την εγκατάσταση ενός SQL script. Αν
ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για να σας το
εγκαταστήσει.
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Query builder
Με σκοπό τη βοήθεια των χρηστών που σχεδιάζουν εκτυπώσεις στο BI, έχει προστεθεί ένας
αυτόματος οδηγός σχεδίασης του ερωτήματος (Query Builder) στην οθόνη δημιουργίας της
νέας εκτύπωσης (βλ. εικόνα που ακολουθεί).

Η οθόνη του οδηγού αυτή είναι χωρισμένη σε 5 παράθυρα (panels):






Στο πάνω αριστερά παράθυρο εμφανίζονται όλοι οι πίνακες (tables) και οι προβολές
(views) που μπορείτε να επιλέξετε στο ερώτημα σας.
Ακριβώς από κάτω, εμφανίζονται οι στήλες του κάθε πίνακα με τον αντίστοιχο τύπο
της κάθε μιας.
Στο μεσαίο παράθυρο εμφανίζονται τα αντικείμενα (πίνακες και προβολές) που
έχετε επιλέξει στην εκτύπωση σας.
Στο δεξί παράθυρο εμφανίζεται το ερώτημα που παράγεται αυτόματα από τα
επιλεχθέντα αντικείμενα.
Στο κάτω δεξιά παράθυρο εμφανίζονται όλες οι στήλες των δεδομένων σας.
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Ο Query Builder παρέχει έναν εποπτικό (visual) τρόπο για την κατασκευή ερωτημάτων SQL
που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στους πίνακες και τις προβολές της βάσης σας.

Μπορείτε να προσθέσετε έναν συγκεκριμένο πίνακα ή μια προβολή σε ένα ερώτημα, απλά
μεταφέροντας το αντίστοιχο στοιχείο από τη λίστα διαθέσιμων πινάκων και τοποθετώντας
το στη λίστα των πινάκων που θα χρησιμοποιηθούν.

Νέα

χαρακτηριστικά εφαρμογής

Thesis.net

Σελίδα 11

Στην συνέχεια επιλέξτε τα πεδία του κάθε πίνακα για να τα συμπεριλάβετε (να
εμφανίζονται) στα αποτελέσματα του ερωτήματος σας.

Με δεξί κλικ πάνω στον πίνακα εμφανίζεται ένα μενού που σας επιτρέπει είτε να
μετονομάσετε τον πίνακα είτε να τον αφαιρέσετε από το ερώτημα.

Κάντε κλικ στη λίστα των διαθέσιμων πινάκων στα αριστερά και πατήστε CTRL + F για να
αναζητήσετε έναν συγκεκριμένο πίνακα ή προβολή.
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Προφανώς, μπορείτε να προσθέσετε πολλούς πίνακες στο ίδιο ερώτημα. Το συγκεκριμένο
εργαλείο θα σας βοηθήσει εμφανίζοντας αυτόματα όλους τους πίνακες που σχετίζονται με
οποιονδήποτε από τους πίνακες που έχετε ήδη επιλέξει. Προσθέστε έναν δευτερεύοντα
πίνακα με τον ίδιο τρόπο που προσθέσατε τον κύριο πίνακα, για να τον συμπεριλάβετε σε
ένα ερώτημα και να δημιουργήσετε αυτόματα μια εσωτερική σχέση σύνδεσης βασισμένη
σε μια στήλη κλειδιού (reference).

Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε μόνοι σας τις σχέσεις και να ενώσετε (join) τους
πίνακες σας, κάνοντας κλικ στο κουμπί συν που αντιστοιχεί σε μια στήλη κλειδί.
Τέλος, μπορείτε να προσαρμόσετε τη σχέση, κάνοντας δεξί κλικ στο διάγραμμα και
επιλέγοντας Επεξεργασία σχέσης στο αντίστοιχο μενού. Στην φόρμα που θα εμφανιστεί
μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ INNER και LEFT OUTER JOIN καθώς επίσης και την αντίστοιχη
συνθήκη της ένωσης (JOIN).
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Ανάλογα με τον τύπο της ένωσης που θα επιλέξετε (JOIN), αλλάζει αυτόματα και η μορφή
της γραμμής σχέσης που συνδέει τους δύο πίνακες (π.χ. στο LEFT OUTER JOIN εμφανίζεται
ένα βέλος που δείχνει προς τον "δεξιό" πίνακα).

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Επεξεργασία παραμέτρων θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου
Παράμετροι ερωτήματος, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε ή/και να καταργήσετε τις
παραμέτρους του ερωτήματος σας. Για κάθε παράμετρο μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα,
τον τύπο της παραμέτρου, το αν πρόκειται για Έκφραση/Expression (αν δηλαδή η τιμή της
παραμέτρου είναι στατική ή παράγεται δυναμικά) και την πραγματική τιμή της
παραμέτρου.
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Κάνοντας κλικ στο κουμπί Φίλτρο θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο διαλόγου στο
οποίο μπορείτε να καθορίσετε τις συνθήκες είτε στα δεδομένα του ερωτήματος σας (Filter)
είτε στα ομαδοποιημένα και συγκεντρωτικά δεδομένα (Group Filter). Προφανώς η καρτέλα
Group Filter ενεργοποιείται μόνον εφόσον τα δεδομένα σας είναι ομαδοποιημένα. Στο ίδιο
παράθυρο, μπορείτε ακόμα να περιορίσετε το πλήθος των δεδομένων που θα εμφανίσετε,
να παραλείψετε κάποιες γραμμές ή να επιλέξετε μόνον τις διακριτές τιμές.

Στο δεξί κάτω παράθυρο του Query Builder εμφανίζεται ένας πίνακας με τα δεδομένα που
έχετε επιλέξει να εμφανίζονται στο ερώτημα σας (βλ. εικόνα που ακολουθεί)
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Στον πίνακα αυτόν περιέχονται τα εξής:


Στήλη. Μπορείτε να επιλέξετε μια στήλη από την λίστα ή να δημιουργήσετε μια νέα
έκφραση (expression) κάνοντας κλικ στο κουμπί με τις τρεις τελείες.



Πίνακας. Εμφανίζει τον πίνακα που περιέχει την αντίστοιχη στήλη.



Ψευδώνυμο (Alias). Ορίζει ένα προσαρμοσμένο όνομα για την συγκεκριμένη στήλη.



Output. Καθορίζει αν θα συμπεριληφθεί η στήλη στα αποτελέσματα του
ερωτήματος.



Τύπος και σειρά ταξινόμησης. Καθορίζει αν θα χρησιμοποιηθεί η στήλη για την
ταξινόμηση των εγγραφών (αύξουσα ή φθίνουσα) καθώς επίσης και την σειρά
(προτεραιότητα) που θα γίνει η ταξινόμηση (αν βέβαια επιλέξετε περισσότερες από
μια στήλες ταξινόμησης).



Group by. Καθορίζει αν θα γίνει ομαδοποίηση των εγγραφών
συγκεκριμένης στήλης.



Σύνολα. Καθορίζει αν θα εμφανιστούν συγκεντρωτικά αποτελέσματα όπως (Πλήθος,
Μέγιστο, Ελάχιστο, Μέση τιμή, Σύνολο κλπ). Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα
εμφανίζονται είτε για όλες τις εγγραφές του ερωτήματος σας, είτε για όλες τις
ομάδες που έχετε επιλέξει παραπάνω (Group by). Προφανώς σε αυτήν την
περίπτωση δεν εμφανίζονται οι αναλυτικές εγγραφές.
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Το ερώτημα που προκύπτει, όπως έχει διαμορφωθεί από όλες τις επιλογές σας,
εμφανίζεται στο επάνω δεξιά παράθυρο του Query Builder. Μπορείτε να κάνετε
προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων του ερωτήματος και να ελέγξετε ότι έχει σωστή
σύνταξη, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Η επιλογή αυτή εμφανίζει τις 1000 πρώτες
εγγραφές (γραμμές) που προκύπτουν από την εκτέλεση του ερωτήματος σας.

Τέλος, πατήστε ΟΚ και το ερώτημα σας θα μεταφερθεί μέσα στο παράθυρο του
ερωτήματος στο BI (διατηρώντας όμως παράλληλα και όλες τις πληροφορίες από την
διαδικασία που ακολουθήσατε για την δημιουργία του). Αν δηλαδή ξαναπατήσετε το
κουμπί του Query Builder, θα εμφανιστεί πάλι το διάγραμμα των πινάκων, με τα φίλτρα, τις
παραμέτρους και όλες τις δηλώσεις που έχετε κάνει για να καταλήξετε στο συγκεκριμένο
ερώτημα.
Στο παραγόμενο ερώτημα μπορείτε να κάνετε τις τελικές τροποποιήσεις που θέλετε (αν
απαιτείται κάτι τέτοιο), ενώ πατώντας το κουμπί Επόμενο θα γίνει αυτόματη αναγνώριση
των παραμέτρων που έχετε προσθέσει. Ολοκληρώστε την αποθήκευση του ερωτήματος
κατά τα γνωστά.
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Business Intelligence
1. Οι παράμετροι στα ερωτήματα του BI υποστηρίζουν πλέον και nvarchar στήλες.
2. Οι χαρτογραφικές εκτυπώσεις υποστηρίζουν είτε διαφορετικό χρώμα δείκτη (pin)

είτε διαφορετικούς (custom) δείκτες. Τόσο το χρώμα όσο και οι εικόνες των δεικτών
ορίζονται μέσα από τις στήλες του SQL ερωτήματος.
3. Στα Dashboards έχουν προστεθεί τρείς νέοι χάρτες της Γαλλίας (ανά περιφέρεια,

ανά νομό και ανά δήμο/κοινότητα).
4. Στα Διαγράμματα έχουν προστεθεί νέες παράμετροι που σας επιτρέπουν να

αυξομειώνετε το μέγεθος (ύψος και πλάτος) όλων των σχημάτων που εμφανίζονται
στο διάγραμμα.

Framework
1. Απαγορευμένα ονόματα στηλών (όπως π.χ. δεσμευμένες λέξεις του SQL) μπορούν
πλέον να χρησιμοποιηθούν σε αναζητήσεις και άλλες ρουτίνες του framework.
2. Εικόνες που έχουν αποθηκευτεί σε στήλες της βάσης τύπου image και περιέχουν
διαφάνεια (alpha channel) μπορούν πλέον να γίνουν export σε αρχεία τύπου PNG
(Portable Network Graphics) διατηρώντας έτσι τη διαφάνεια τους.
3. Προσφέρεται η δυνατότητα σε συγκεκριμένες στήλες να κάνουν αυτόματα POST
(HTTP) σε συγκεκριμένες διευθύνσεις (URLs) και να ανοίγουν το αποτέλεσμα στον
default browser.
4. Η ενσωματωμένη ρουτίνα αποστολής email υποστηρίζει πλέον και ειδοποίηση
παράδοσης (delivery notification). Η ειδοποίηση μπορεί να επιστρέφεται σε κάθε
περίπτωση, ή σε περίπτωση επιτυχίας, αποτυχίας, καθυστέρησης ή σε συνδυασμό
τους. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση ενός POP3 client
που θα διαβάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις ειδοποιήσεις και θα ενημερώνει
την κατάσταση του αρχικού email.
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