Netigma 3 - Yenilikler
Netigma 3 - Yenilikler
Amaç

çindekiler

Bu dokümanda, Netigma 3 sürümleriyle getirilen yenilikler
tantlmaktadr.

Sonraki Sürümler
Netigma 3.1 - Yenilikler
Netigma 3.2 - Yenilikler
Netigma 3.3 - Yenilikler
Netigma 3.4 - Yenilikler
Netigma 3.5 - Yenilikler
Netigma 3.6 - Yenilikler
Netigma 3.7 - Yenilikler

Netigma 3 - Yenilikler
Daha Fazla Alan
Layout Destei
Mobil Destei
Daha yi Performans
Programclar için Daha Fazla mkan
Genel Arama
Netgis Harita stemcisi Entegrasyonu
Toplu Kayt Güncelleme
Dier Yenilikler
Aralk Kaydrc Sorgu Editörü
Eklentiler
Excel le Toplu Kayt Güncelleme
Harita stemcilerle Entegrasyon
likili Veri Girme
BarCode & QRCode Editörleri
Zaman Fark Editörü
Kadran
Toplu Rapor

Daha Fazla Alan
Yeni Layout ile görülmek istenen içerik için daha fazla alan ayrld.
Yapabilecekleriniz alan ile iler tek yerden yönetilecek. (Bir tür ribbon)
Sorgu sonuçlarndaki tablar,
Sorgulama ekranndaki ablon araçlar, alt sorgular
Dashboard’daki sayfa yönetim ilemleri
Menü sol tarafa yapacak ekilde yeniden tasarland.
Bilgi kartlarna Breadcrumb destei geldi. ( Bu bilgi kartna nereden geldik, wiki'deki gibi )

Layout Destei
Ana sayfa ve login sayfasnn yerleimini özelletirmek için artk yazlmc kaynana ihtiyaç yok.
Netigma üzerinde gelitirilen uygulamalar, tamamen farkl görünebilir. ( Ör : KÖYDES, MERA vs.. )
Buradaki farklar renklerle snrl deil.
Netigma içeriklerinin yerleimi, düzeni. Kurum/Uygulama logosu.

Mobil Destei
Mobil Cihazlardaki görünüm tamamen deiti. Responsive tasarm sayesinde, küçük ekranlarda da kolay kullanm.

Daha yi Performans
Daha hzl arayüz bileenleri kullanld. Grid, menü, tree bileenleri artk daha hzl ve hafif.

Menü

4 sn olan bir yer, 3 ms'ye dütü.

Sorgulama ekran

VT eriimi yok. 8sn olan bir yer 40 ms'ye dütü. Ortalama süre 700 ms civar idi.

Sorgu sonucu ekran

VT eriimi var. 300ms daha azald. Asl etki çok kullancda görünecek

Bilgi formu ekran

Sorgulama ekranndaki gibi. Meta büyüdükçe yavalyordu. Sn'ler sürüyordu.
VT eriimi + ~40ms max

Meta - Menü Düzenleme ekran

Menüden daha da yavat. Milisaniyelere dütü.

Programclar için Daha Fazla mkan
Netigma tarafndan oluturulan içerikler, olumadan önce ve ya olutuktan sonra kod çaltrmak, Netigma olaylarn dinleyip, uygulamay
özelletirmek mümkün hale geldi.
Sorgulama ve kaydetme ilemlerinin öncesi ve sonras, VT balants ayarlama aamalarna olaylar eklendi. )
Yeni olay ekleyebilme altyaps gelitirildi.

Genel Arama
SDK’daki Genel Arama fonksiyonunun benzeri, Netigma’ya da eklendi.
Genel Arama’ya dahil edilen tüm sorgular ve sorgulardaki tüm alanlar içinden tek ilemle arama yaplabiliyor.

Netgis Harita stemcisi Entegrasyonu
Netigma raporlar SDK da sorgu sonucu olarak kullanlabiliyor.
Netigma’ya gelen genel arama SDK’da da kullanlr oldu.
Veri sözlüü gereksinimi azaltld. Sonraki admda tamamen kaldrlabilir.
Netigma’da sorgu sonucu harita ilemlerinin tek haritay kullanmas saland.

Toplu Kayt Güncelleme
Sorgu sonucu seçilen kaytlarn toplu olarak güncellenebilmesi
Seçili plan fonksiyonlarnn hmax deerini 3 yap
Kamulatrlacak parsellerin m2 birim fiyatlarn toplu belirle

Dier Yenilikler
Ek Dosyalar Sekmesinde Grid Görünümü yetenei eklendi.
Ek Dosyalar sekmesine FilesPreview etiketi içeren sorgular liste olarak getirir.
stenilen sorgu seçilerek sorgulama yaplabilir
http://portal.netcad.com.tr/pages/viewpage.action?pageId=123764744 sayfasna döküman eklendi.
Rapor nesneleri yetkiye baland
NETIGMA GISARA entegrasyonundaki sorunlar giderildi

Aralk Kaydrc Sorgu Editörü
Yapm Bilgi Bankas için düünülen bir editör. Lineer veri tipleri (zaman, kilometre, vs) için pratik sorgulama yetenei kazandryor.

Eklentiler
Excel le Toplu Kayt Güncelleme
Gereksinimler;
Elimdeki Excel dosyasn (dier VT lerden export edilmi olabilir) Netigma VT’sine yüklemek istiyorum.
Sorgu sonucu gridinde kaytlar güncellemek istiyorum. Tek tek bilgi kart açmak zaman alyor.
Çözüm : Sorgu sonucunu Excel’e export et, düzenle, ekle, Netigma’ya import et
Yalnz sözel verilerle çalyor, ileride geometri de eklenebilir.

Harita stemcilerle Entegrasyon
Netigma kaytlarn haritada görmek istiyoruz, ancak NetgisServer’mz yok.
Konuma git, nesneyi çiz, baloncuk aç, vs
Yandex, Google için editör gelitirildi.
OpenLayers için html raporla bir çalma yapld.

likili Veri Girme
Bilgi kartnda ilikili veri girmek için pratik yöntem (örnek: parselin maliklerini gir).

BarCode & QRCode Editörleri
Netigma raporlarn zenginletirecek özellikler.
Çkt alnan rapor üzerinde barcode ya da qr code ile bilgi yazlabilir. Sayfann elektronik kopyasna link verilebilir.

Zaman Fark Editörü
Zaman bilgisini, referans olarak gösteren bir editör.
Tarihi yazmak yerine «3 ay 5 gün sonra», «6 saat önce» gibi kullanc dostu bildirimler yapabiliyoruz.

Kadran
Netigma 2’de gelen yldz ve progress editörlerini destekleyecek bir editör.
Görsel gösterim için iyi bir araç.

Toplu Rapor
Sorgu sonucu seçilen veya tüm kaytlar için toplu rapor alma yetenei eklendi.
Seçilen kaytlar için raporlar arasnda ileri/geri ilerleyerek inceleme/çkt alma
Raporlar word dosyas olarak içeren bir zip dosyas indirme
Raporlar içeren bir PDF indirme

