Novinky
K dispozici je nyní Contao 2.10.0

11.08.2011 13:04:17 počet komentářů: 0
K dispozici je nyní Contao 2.10.0. Tato verze obsahuje všechny nové funkce, jež byly představeny během
konference Contao. Patří mezi ně například podpora HTML5 a CSS3, možnosti global style sheet,
komprese souborů CSS a JS a mnoho dalších. Do nové verze bylo začleněno více než 220 změn.

Čti více ... K dispozici je nyní Contao 2.10.0

Hotový projekt www.ObchodProChovatele.cz

09.08.2011 17:05:03 počet komentářů: 2
Tvorba e-shopu ObchodProChovatele.CZ. Nakupujte chovatelské potřeby za příznivé ceny z pohodlí
Vašeho domova, nabízí chovatelské potřeby pro psy, kočky, hlodavce, ptáky, ryby, plazy a další.

Čti více ... Hotový projekt www.ObchodProChovatele.cz

E-commerce analytika je náročná

06.07.2011 10:48:11 počet komentářů: 0
Jednou z klíčových funkcí Piwik verze 1.5 je možnost sledovat e-commerce events, mezi které patří
například zobrazení produktu, umístění položek do nákupního košíku a zpracování objednávky. Piwik
tým tentokrát spolupracoval s kolegy z společnosti Jirafe, zabývající se e-commerce analytikou. Výše
uvedené funkce jsme vytvářeli společně a jsme velmi hrdí na svůj dosavadní postup.

Čti více ... E-commerce analytika je náročná

Piwik Mobile 1.5

28.06.2011 08:39:26 počet komentářů: 0
Piwik Mobile 1.5 je na světě! Zde je seznam změn, obsažených v této verzi Piwik Mobile: Návštěvníci na
Real Time! a Visitor Log (vyžaduje nejméně Piwik server 1.4), Podpora pro rotaci displeje, Podpora
Android Honeycomb, Podpora pro Multi Density v Androidu (ostřejší text a ikony), Vyšší rychlost,
Zlepšení uživatelského rozhraní a uživatelnosti, Lepší konfigurovatelnost a tvorba návrhů developery
Manuál bude k dispozici bude zanedlouho Sledujte nepřetržitě Piwik Mobile Developer pages

Čti více ... Piwik Mobile 1.5

K dispozici je nyní Contao 2.10.RC1

23.06.2011 09:16:58 počet komentářů: 0
K dispozici je nyní Contao 2.10.RC1 Tato verze obsahuje všechny nové funkce, jež byly představeny
během konference Contao. Patří mezi ně například podpora HTML5 a CSS3, možnosti global style sheet,
komprese souborů CSS a JS a mnoho dalších. Kromě toho bylo odstraněno několik závad a došlo k
aktualizaci veškerých pluginů.

Čti více ... K dispozici je nyní Contao 2.10.RC1

Hotový projekt www.PIGEON.cz Shop

30.05.2011 17:28:20 počet komentářů: 0
Tvorba e-shopu pro firmu PIGEON s.r.o., tradičního českého výrobce cyklistických brašen a nosičů na
kola s důrazem především na funkčnost, variabilitu a spolehlivost.

Čti více ... Hotový projekt www.PIGEON.cz Shop

Hotový projekt www.PIGEON.cz

30.05.2011 17:17:51 počet komentářů: 0
Tvorba webových stránek pro firmu PIGEON s.r.o., tradičního českého výrobce cyklistických brašen a
nosičů na kola s důrazem především na funkčnost, variabilitu a spolehlivost.

Čti více ... Hotový projekt www.PIGEON.cz

Contao 2.9.5 je k dispozici

18.05.2011 13:50:27 počet komentářů: 0

Contao verze 2.9.5 je k dispozici. Udržovací verze zlepšuje kompatibilitu Internet Explorer 9, obsahuje
aktualizaci pluginů TCPDF využita k exportu do formátu PDF a opravuje několik drobných chyb.

Čti více ... Contao 2.9.5 je k dispozici
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