Coospace 4.5
A CooSpace 3 év után arculatfrissítésen esett át. Ennek célja elsősorban a használhatóság javítása, a
funkciók ésszerűsítése és ahol csak lehet egyszerűsítése, valamint a mobil felhasználás támogatása volt.
Bízunk benne, hogy felhasználóink elégedettek lesznek az új felülettel, és rövid megszokás után éppen
olyan bizalommal használják a Coospace szolgáltatásait, mint korábban.

Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy bemutassa azokat a változásokat, amelyek a CooSpace
továbbfejlesztése során történtek.

Általános
-‐

Megszüntettünk szinte minden lapozót, ehelyett scrollozásra automatikusan töltődnek a listák
újabb elemei. Megtalálható ez a változás például a fórumban, ahol a korábbi bejegyzések
betöltése ezen a dinamikus módon történik.

Színtér
-‐
-‐
-‐
-‐

Az eszközök közvetlenül elérhetőek a színtérlistából, jelölve közöttük azt az eszközpéldányt,
amelyben változás történt.
A színterek kedvenccé tehetők, a kedvenc színterek gyorsan elérhetőek a menüsorból
Kép rendelhető a színtérhez, amely azután a képes színtérnézetben lesz látható
Bizonyos eszközök tartalma megjelenik a színtérben (például hirdetőtábla, mappa, link,
tananyag)

Dokumentumtár
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐
-‐

Bevezettük a jobb egérgomb használatát, ahonnan helyi funkciók érhetők el.
A fájlok másolása, linkelése a korábbiakkal szemben a forráshelyen indul. Hamarosan azonban
újra rendelkezésre áll majd a másik irány is, tehát a célhely felől tallózás után „áthúzhatóak”
lesznek a szükséges állományok.
Megvalósult az átmozgatás is, azaz a forráshelyről törlődik az állomány miután a célhelyen
megjelent.
Bevezettük a Lomtárat, ahonnan vissza lehet állítani a fájlokat
A fájlok immár verziókövetéssel rendelkeznek, az egyes verziókhoz megjegyzések fűzhetők.
Elkészítettük a dokumentumtár időrendes megjelenítését

Teszt
-‐

A teszt minden beállítása bekerült a varázslóba, kivéve a kérdéssor kiválasztását.

Dobozolás
-‐

-‐
-‐
-‐

A „dobozolás” a színtér céljainak megfelelő tagolt megjelenítés. Például létrehozható heti
előrehaladást támogató csoportosítás, vagy éppen a számonkérési eszközöket tároló felületi
egység.
A színtér átkapcsolható dobozos nézetbe, ahol az eszközök tetszőlegesen csoportosíthatók.
A dobozoknak neve és leírása lehet, amelyet a felületen megjelenít a rendszer.
A dobozokon belül az eszközök sorrendje drag’n’drop segítségével változtatható.

Egyéb
-‐

A CSMS segítségével immár állományok is küldhetők.

