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Görsel Yenilikler
Giri sayfas, Harita ve Menüler ile açlan ilemlerin birdbirinden bamsz sekmelerde görüntülenmesi saland.
stee bal olarak açlta anasayfa olarak haritann gelmesi saland.
Sorgu ve Bilgi Formu alanlarnn gruplanarak gösterilmesi saland.Bu sayede daha anlalr düzenli görüntü elde edildi.
Sorgu sayfalarna ve sorgulara açklayc bilgilerin eklenebilecei alan eklendi.
Dosya Ekleme yetenekleri Arttrld
Ek dosyalar için yeni arayüz eklendi. Dosyalar/Resimler birletirildi.
Resimler için slideshow ekran hazrland.
Ek dosyalarn grid üzerindeki görüntüleri deitirildi. XML içerisinde yer alan ve gridde göstermediimiz verileri gösterebilen vieweditor
eklendi.
Ayn ilemde birden fazla dosya eklemeye izin verildi. Destekleyen tarayclarda sürükle brak ile dosya yüklenebilmesi saland. ( html5 )
Videolar için önizleme özellii eklendi.
Sorgu ve Form Editörleri Gelitirildi:
Birden fazla alan seçerek sorgulamay salayan checbox list sorgu editörü eklendi.
Tree yapsnda bir sorgulama ve bilgi formu editörü eklendi.
Kolon ve tablolar arasnda karlatrmal sorgulama yapabilen gelimi sorgulama editörü eklendi.
Koordinatl veri giri editörü eklendi.
Talep edilen form/query editörler için varsaylan deer eklendi. Tarih için eklenen varsaylan deer göreceli zaman olarak kullanlabiliyor. (
Örnek -5d : 5 gün öncesi )
Alanlar için Sorgulama, Form ve Gösterim tiplerinin ayr ayr belirtilebilmesi saland. Bu saysal bir alann bar grafik olarak gösterilebilmesine
olanak vermemizi salyor ( Baz artnamelerde geçiyor. Teknik ad farkl. ).
Netigma gridlerini formlarda gösterebileceimiz editör eklendi.
Birden fazla alanda sorgu yaplmasn salayan mergedtext editörü eklendi
Daha Yetenekli Kontroller (pivotgrid gibi) kullanlmaya baland.
Yeni temalar eklendi.
Bir Sorgu sayfasna farkl nesnelerden sorgu eklenebilmesi saland.
Linkler kaldrld. Her alann link olarak görüntülenebilmesi saland.
Chart seçenekleri artrld. ( Görsel düzenleme gerekiyor ). NETIGMA 1 versiyonunda hatal çalan chart düzeltildi.
Kullancnn giri sayfasnda yapt deiiklikleri sfrlayp varsaylan giri sayfasna dönebilmesi saland.
Liste sonucundaki export seçenekleri arttrld (pdf, csv,rtf )
Sorgu sayfalarnda görsel düzenlemeler yapld–>Seçeceiniz alanlar ve istatistik rapor alanlarnn görsellikleri düzenlendi
Liste sonuçlarndaki filtreleme alanlar gelitirildi.
Sorgu ve formlarda layout destei eklendi.
Sorgulara Topn özellii eklendi.
Sorgularda sorgu baznda yaplan bir ayar ile left join kullanlabilmesi saland.
Form ve rapor içeriinde slideshow, grid kullanlabilmesi saland.
Chart, Tematik sonuçlarnn rapora eklenmesi saland. Api üzerinden sorgu sonuçlarn kullanacak snflar yazlabilmesi saland.
Giri sayfas WebPartlar
Login webpart eklendi. Bir kullanc ile sisteme giri yaptktan sonra baka bir kullanc ile tekrar hzl giri yaplabilmesi saland.
Kullanc sayac webpart alan eklendi. Sayaç Netigma uygulamasna kaç kullanc girii yapldn gösteriyor.
statistik sorgu sonuçlarna link eklenebilmesi saland
Tematik seçenekleri artrld.

Mataveri Gelitiricileri için Yenilikler
Meta arayüzleri deitirildi. Sorgu için alan seçme, Sorgu sayfas için sorgu seçme basitletirildi.
Veritaban tablo yönetimi arayüzü iyiletirildi
Metaveri üzerinde silme yetenei getirildi.
Rapor hazrlama arayüzünde kullanlan html editör deitirildi. Daha az html bilgisi ile ekranlar hazrlanabilmesi saland.
Menü hiyerarisinin sürükle brak ile düzenlenebilmesi saland.
Sorgularn varsaylan sralama özelliklerinin ayarlanabilmesi saland.
Kolonlarn renk, yükseklik ve geniliklerinin tanmlanabildii ekranlar eklendi.
Sorgu, Sorgu Sayfas, Form ve Raporlar için seçili olan nesnenin bir kopyasn oluturan Klonla özellii eklendi.

Sistem Yenilikleri
Uygulama tarayc bamsz hale getirildi.
Kurulum kolaylatrld.
Çoklu dil destei eklendi. CDA ile kullanlabilecek xml export, import arayüzleri hazrland.
Meta veritaban kullanm brakld. Meta bilgiler xml üzerinde tutulmaya baland.
Bir web sayfas ihtiyac olmayan linklerin oluturulabilmesi saland. Artk x servisindeki verileri veritabana almak, Bir servisi balatmak, Yedekleme
zamanlamak için ara web sayfas hazrlamak gerekmiyor.

Gelitiriciler için yenilikler
Nesnel yap güçlendirildi. Özellik eklemek kolaylatrld.
Netigma dndan nesne yazlabilmesi saland. Form alanlar, Grid alanlar , Rapor alanlar ve Link türleri için dardan nesne yazlabiliyor ( .
Netframework ).
Ek Dosya altyaps deitirildi. Netigmay Farkl ariv sistemlerine balamay kolaylatracak altyap hazrland..
Standart .net çoklu dil destei kullanlmaya baland. Gelitirici dokümanlar hazrland.
Rapor altyaps gelitirildi.
Dardan nesne yazlabilmesi saland.
Yaayan sayfalar hazrlanabilmesi saland.
Performans artrld.
Hazrlanan raporun grid üzerinde rowtemplate veya columntemplate olarak kullanlabilmesini salayacak yap hazrland
Sorgulama ve grid nesneleri tek bir sayfa ve snfn kontrolünden çkarld. Kullanm kolaylatrld.
Gislibrary 6 kullanlmaya baland.
Veritaban kolonu dnda sanal kolon tipleri eklendi (SQL macro, Text )
html içeriklerde doctype html 4.1 standardna geçildi.

