Carlleo Changelog 2017-04-11
Update z 2017-04-11
Dodano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakładkę „Moje samochody” pozwalającą na tworzenie bazy aut
Możliwość ręcznego dodawania samochodów do bazy
Możliwość importu aut z utworzonych zapytań
Tworzenie nowych zapytań z wykorzystaniem aut zapisanych w bazie
Sprawdzanie unikalności aut w bazie na podstawie numeru VIN
Opcję wyszukiwania zapytań w widoku „Moje oferty”
Ograniczenie domyślnej wczytywanej listy w widoku „Moje zapytania” oraz „Moje oferty” do
10 ostatnich pozycji
Możliwość zmiany adresu email użytkowników przez administratora/managera firmy
Pole „Nazwa producenta” w oknie „opis części” przy składaniu oferty

Zmieniono:
•
•
•
•

Limit znaków dla pól nieobowiązkowych przy tworzeniu zapytań został ustawiony na 50
Ujednolicono widok szczegółowy „zapytania” oraz „mojego zapytania”
Sposób w jaki wyświetlany jest tooltip przy ocenie użytkownika
Sposób wyświetlania szczegółów dostawców oraz warsztatów w zapytaniach

Naprawiono:
•
•
•
•
•
•

Problemy z wydajnością związanych z dużą ilością zapisanych zapytań i ofert
Błędy w opisach pól „Silnik” oraz „Pojemność”
Brak możliwości dodawania użytkowników przez managerów firmy
Drobne błędy związane z wyświetlaniem notyfikacji
Błędy z zawijaniem tekstu przy wyświetlaniu szczegółów zapytań i ofert
Wychodzenie zdjęcia poza wyznaczone pole, w podglądzie użytkowników firmy

Update z 2017-02-15
Dodano:
•
•
•
•
•

Publiczną sekcję komentarzy widoczną w zapytaniach
Powiadomienia mailowe o nowych komentarzach lub odpowiedziach na nie, jeżeli nie zostały
on przeczytane w przeciągu pół godziny od wystawienia
Powiadomienie wyświetlane użytkownikowi, w przypadku kiedy próbuje stworzyć nowe
zapytanie o takim samym numerze VIN jak w istniejącym, otwartym zapytaniu
Przycisk umożliwiający wyświetlenie wszystkich powiadomień, dostępny po kliknięciu na
ikonę dzwoneczka na pasku menu
Opcję oznaczenia wszystkich notyfikacji wyświetlanych w pasku menu jako przeczytanych

Zmieniono:
•
•

Wygląd strony startowej
Zakładki w widoku wszystkich notyfikacji- dostępne są teraz powiadomienia o ofertach,
wiadomościach, komentarzach i odpowiedziach

•
•
•
•

Czas przechowywania powiadomień z 15 do 30 dni
Szczegółowy widok zapytania tak, aby poprawnie wyświetlać sekcję komentarzy
Rozszerzono podgląd notyfikacji
Poprawiono wyświetlanie strony na mniejszych monitorach (do 14 cali)

Update z 2016-12-23
Dodano
•
•
•
•
•
•

Nową stronę startową Carlleo.pl
Newsletter Carlleo, przeznaczony do wysyłania treści marketingowych oraz raportowania
zmian wprowadzanych w serwisie Carlleo.pl
Przycisk „Potwierdź wysyłkę” umiejscowiony w widoku zaakceptowanej oferty
Możliwość przesłania kupującemu informacji o wysyłce, wraz z linkiem do śledzenia paczki
Dodatkowe przypomnienie o nowych zapytaniach spełniających kryteria zapisane w filtrach
Sprawdzanie czy numer VIN tworzonego zapytania, nie duplikuje numeru w już istniejącym,
otwartym zapytaniu

