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Aktualizace webu (č.2)
MilanT, 3.4.2021 19:28

Mnoho našich stálých hráčů mohlo zaznamenat včerejší (2.4.2021) omezení provozu webu, které probíhalo od odpoledne až do večerních hodin, proto se
nejprve omlouvám, těm, kteří chtěli navštívit systém hráčských statistik nebo svůj hráčský panel a nemohli. Na oplátku ale tato údržba přinesla mnoho nových
změn, kterých jste si již jistě povšimli. Přináším tu proto seznam změn (changelog) této aktualizace.
Optimalizace dostupnosti a vzhledu:
celková změna vzhledu domovské stránky a webu jako takového
na domovské stránce přidány sekce s kontextem serveru (servery a minihry, popis a historie serveru, atd.)
přidány ilustrace k určitým sekcím
zjednodušení přístupu k tiketům a hráčského panelu
přihlašení v úvodní části webu
přidáno navigační tlačítko "HRÁČSKÝ PANEL"
nová sekce na hlavní stránce "Správa účtu rovnou z webu?"
po odhlášení a opětovném přihlášení se vrátíte ke své poslední činnosti
dole na domovské stránce přidán timeline našeho facebooku
zjednodušený průběh hlasování na Czech-Craft.cz
hlasovací formulář je dostupný v sekci "VIP zdarma. Opravdu?" a na každé stránce v levém sloupci
přidán výpis doporučených článků při čtení článku

výběr čtyř zajímavých čísel jako sloupců v úvodní části webu (počet registrací, hodina spuštění herocraftu, počet celkově odehraných hodin)
status serveru zobrazen na domovské stránce v úvodní části a nebo na každé stránce vedle hlasovaní
SEO optimalizace pro vyhledáváče
Interní změny:
při vytváření ticketu možnost zadání emailu sloužícího pro oznámení při odpovědi helpera
v emailu pak tlačítko pro rychlou odpověď
možnost exportace a stáhnutí článků pro osobní použití jako dokument ve formátu PDF
přidány nové kontrolní otázky a správné odpovědi zobrazené při vytváření ticketu
při přesměrování na určitou stránku v informačním panelu jako nepřihlášený se uloží tzv. backlink, který vás po přihlášení dovede tam, kam jste toužili
oprava menších chyb ve všech odvětvích webového systému
Cílém této aktualizace bylo především zjednodušit uživatelské prostředí webu aby bylo vše přehledné a pro hráče jednodušší. Myslím, že se nám to povedlo,
ale přesto, pokud právě tebe napadá, jak bys mohl sobě nebo svým hráčům kolegům usnadnit práci s webem, budeme rádi, když nás kontaktuješ
prostřednictvím ticketu a nebo přímo mě prostřednictvím emailu milan@turyna.eu.
Toť vše. Přeji krásné prožití velikonoc.

