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Újdonságok 
● Excel exportnál lehetőség van nem csak a képernyőn megjelenő oszlopok exportálására, hanem 

tetszőlegesen beállítható, hogy a megjelenő oszlop közül melyikek, illetve a felületen nem megjelenő 
oszlop is bekerüljenek az Excel fájlba. 

● Excel export lehetőség előre megadott sablonba. 
● Lehetőség van táblázatos megjelenítőn olyan összetett oszlopok megadására, amik más oszlopok 

értékei alapján jelennek meg. 
● Új megjelenítő: GraphDisplay. Folyamatok, szervezeti felépítés, kapcsolati hálók, gráfok 

megjelenítésére alkalmas megjelenítő komponens 
● Új beviteli mező: SignaturePad. Szabadkezes rajzolást lehetővé tevő beviteli mező. Alkalmas aláírások 

rögzítésére. 
● Email küldési lehetőség közvetlenül az Effectorból. 
● Kibővített naplózás funkciók.  Bejelentkezési információk megjelennek a licenc kezelőben, valamint 

részletesebb naplózás az üzleti objektumok létrehozásáról, módosításáról törléséről. 
● Kétlépcsős bejelentkezés és bővített jelszó politika opciók. Felhasználói csoportokra is állítható jelszó 

politika. 
● EULA 2.0 szerinti licenc típusok támogatása. 
● Testre szabható, egyedivé tehető a bejelentkezési képernyő. 
● Effector Studio: SkinBuilder. Az Effectorban lehetőség van a (css) stílusok, dinamikusan generálására. 

Színpaletta létrehozás és stílus módosításra.   

Biztonsági frissítések 
● Paraméterezhető, hogy mely mezők tartalma ne kerüljön át a kliens oldalra, ezeken csak beviteli 

mezők. 
● Új biztonságosabb fájlkezelés. (le- feltöltés, megjelenítés) 
● Letiltható az beépülő komponens, ami bizonyos esetekben támadási felület lehet a  

 

Meglévő funkciók továbbfejlesztése 
● Egész platformot átfogó optimalizálás. Betöltő, feldolgozó és megjelenítő folyamatok 

hatékonyságának emelése. 
● Új hivatkozási lehetőségek szabályokban, ami könnyebb újrahasznosítást és kezelhetőséget biztosít. 

Képernyő, komponens és fül azonosítók váltak elérhetővé a szabályokból. 
● Új skin került fel az alapértelmezett palettára.  
● Szűrőmezőkön kötelezőség szabály. Beállítható, hogy adott szűrő értéke nem törölhető. 
● Az akciógomboknak megadható tetszőleges felugró üzenet (tooltip). 
● Oszlop fejlécen szűrési és rendezési gombok eltűntethetők. 
● Kontrollált lekérdezés, lehetőség van beállítani, hogy a szűrők beállítása után azonnal, vagy szűrés 

gomb megnyomására kérjük le az adatokat az adatbázisból. 
 
 

 
A verzióban található hibajavítások, egyéb kisebb fejlesztések részletes listája ill. az újdonságok részletes 

műszaki leírása  az effector.hu fejlesztői portálon érhető el az effector/release notes menüpont alatt. 



Technikai részletek 

 

Újdonságok 
 
-    Új alapskin  
-    Excel export lehetőség párbeszédablakon 
-    Excel export paraméterezhető adatforrásból a felületen megjelenített táblázat helyett 
    -    több megadása esetén külön munkalapon lesznek az adatok 
    -    in/out filterek átadása a paraméterezett adatforrásoknak 
-    Excel export sablonba 
    -    tartománylista feltöltés 
-    Azoknak a mezőknek a tartalma, amelynél a BusinessObject fájlban a Field tagen a withEncription="true" és 
a Form vagy Fragment fájlban Password típusú mező van, azon mezők tartalma biztonsági okokból nem 
kerülnek át a kliens oldalra 
-    A BusinessObject fájlban a Field tag-en a isSensitve attribútum true érték beállításával a mező tartalma nem 
kerül át a kliens oldalra (biztonsági okokból) 
-    Letiltható az elfinder komponens (a Web.config fájlban kell egy ilyen beállítás <add 
key="FNET_DISABLE_ELFINDER" value="false" />) 
-    FileInterface: új modul, amely a következő funkciókat látja el biztonságosabban:  
    -    fájl letöltés 
    -    fájl feltöltés 
    -    fájl megjelenítés 
    A használatáról bővebben a külön dokumentációban 
-    táblázatban és kártyanézetben lehet definiálni olyan oszlopokat, amelyek más oszlopból gyűjtenek be 
adatok (isComposite a dgvc Column attribútum, és innen lehet hivatkozni: [##Column.oszlopnév##] mintára) 
-    EULA 2.0 (új licence típusok, licence kezelő képernyők frissítve) 
-    Új megjelenítő: GraphDisplay (szervezeti felépítés, folyamat lefutás megjelenítéséhez használható 
komponens) 
-    Új beviteli mező: SignaturePad (olyan beviteli mező, ahol szabadkézzel lehet rajzolni, pl: aláírás rögzítése) 
-    SkinBuilder: Az Effector a css fájlt dinamikusan generálja, az egyes színeket ezen a képernyőn lehet 
szerkeszteni (ES FEJLESZTŐ / Skin tervező menüpont) 
-    A BusinessObject létrehozás, módosítás, törlés műveletekről külön napló készül (FSYS_ObjectHistory 
táblába) 
-    A bejelentkezésekkel kapcsolatos napló adatok megjelennek a felületen a LISZENSZ KEZELŐ (SZERVER) / 
Napló menüpont alatt 
-    Módosított jelszó politika kezelés 
-    beállítható két lépcsős authentikáció (OneTimePassword)  
-    Email küldési lehetőség Effector-ban megvalósítva 
-    Szabályokban új hivatkozási lehetőségek 
    -    [##Special.ScreenName##]: az adott képernyő neve (pl.: ScreenMessageBoard) 
    -    [##Special.ComponentName##]: az adott panel neve (pl.: ComponentMessageBoard) 
    -    [##Special.TabID##]: az adot fül azonosítója (pl.: firstTab) 
-    Effector bizonyos rendszertáblák védelmére kifejlesztett EffectorServerToolService job: EffectorSecurityJob 
(5 db beállítható)  
-    Paraméterezhető, hogy a szűrés a táblázaton (kártya lista, stb) illetve diagramon ne a szűrő mező értékének 
változása esetén törtéjen meg, hanem egy újonnan megjelenő gomb megnyomására (PSearchHandlingMethod 
tag = OnRefreshButton) 
-    dgvc oszlop funkciógombok eltüntetése paraméterezéssel:  IsColumnOptionVisible (true/false) 
-    a szűrő mezőn a Required szabályt felhasználva meg lehet adni, hogy egy szűrő mezőt ne üríthesse ki a 
felhasználó 
  



 

Meglévő funkciók továbbfejlesztése 
 
-    A PSearch panelen az akció gomboknak a hint szövege beállítható a Tooltip szabály segítségével. 
-    A megcímzett képernyők esetén paraméterezető a főmenü megjelenése menü. Az urlben  az  „&withMenu” 
paraméter megadásával meg lehet jeleníteni a menüt. 
-    A licenc kezelő képernyőkre korlátozások paraméterezve lettek (azonos csoport ne legyen létrehozható, 
stb…) 
-    Különböző biztonsági fejlesztések a Session azonosítással kapcsolatban. 
-    A felhasználóhoz tartozó avatár már nem olvasható ki közvetlenül a fájlrendszerből. Egy „GetAvatar?p=#” 
URL-el lehet lekérni, ahol a # a PeopleID (az összes helyen, ahol a kártyán Avatár jelenik meg ott át kell 
paraméterezni), így teljesen biztonságossá válik a profilképek kezelése. 
-    EffectorServerToolService: mostantól képes Windows felhasználói adatokkal csatlatkozni az SQL szerverhez 
-    Az Effector által használt komponensek fájljai közül bizonyos felesleges és potenciálisan támadható fájlokat 
nem mellékelünk a verzió készítése során, ezzel megszüntetve ezen biztonsági réseket 
-    Effector Studio hibajavítások 
-    ExcelLikeForm hibajavítások 
-    Licence server Import Export képernyő lecserélése és javítása 
-    A bejelentkezéskor mentett adatok köre bővítve lett az FSYS_LHS_AuditLog táblában 
-    A jelszó politika mostantól csoport szinten is definiálható. Erre az új képernyő itt található. (LISZENSZ KEZELŐ 
/ Jelszó politika) 
-    Az ObjectEditedByList elemek nem csak az i betűre tolltipben jelennek meg, hanem popup ablakban is 
-    elfinder komponens - biztonsági fejlesztések (allowedMIMETypes="image/png;image/jpg") 
-    Egyedi login képernyő definiálható (delivery/js/page_login/login.html) 
-    ResourceHandler újraírása (elég régi volt a kód) 
-    XML feldolgozó rutinok újraírása (új technológia, technológiai konszolidáció) 
-    GetProfile Web metódus kipucolása, optimalizálása (menü beolvasás, egyéb a rendszer mőködését 
szabályozó paraméterek beolvasása, stb...) 
-    Evaulation és CoreLogic szabályok feldolgozásának optimalizálása 
-    Menü módosítása (ha több menüpont van, akkor csak az adot szint elemei nyílnak le) 
-    BlackBox és Translate optimalizálás 
 

Hibajavítások 
 
-    #1068: ComboDescription selection string-jének első lefutása dinamikusan változtatható 
-    #1093: a kártyalistán a csoport elemszámláló újra helyesen működik 
(CardViewShowGroupElementCount="false") 
-    #1100: Hibaüzenet megjelenésének feltétele javítva 
-    #1101: DLL hívás után a RedirectURL működés javítva 
-    #1102: Megfelelően lefutnak a ValidateRule-ok a form megnyitásakor 
-    #1116 EditForm-on „tab”-olásnál javítva a nem felhasználóbarát kurzorműködés 
-    #1117: most már rendben működik IE alatt is a CheckBox 
-    #1121: egy soros menüről két soros menüre váltás után a rakéta ikon lenyiló lista nem jó helyen jelent meg 
-    #1122 Új sor felvétele esetén, a kijelölés az új rekordra áll 
-    #1131 Bizonyos esetekben sem triggerel Editformon InnerComponent változása kilépés megerősítés 
képernyőt. 
-    #1132 Speciális karakterkezelés legördülő listákon javítva 
-    #1134: a nézet mentés most már menti az összes kiválasztott elemet a legördülő menüből 
-    #1140: Mező kötelezőség QueryTextBoxon javítva 
-    #1142 Internet Explorerben háromállású BoolSearch működés javítva 
-    #1143 Érintős monitoron javítva a panelrendezés 
-    SSOWithSAML2 szerver oldali megvalósítás 
-    A jelszó változtatás minden esetben működik 
-    Licenckezelő Maintenance licence ellenőrzés javítva 
-    Date és DateTime kontrolban az aktuális nap meg van jelölve 
-    Mostantól táblázatos megjelenítőből való törlésről is készül napló bejegyzés  



Frissítési utasítások 
 
-    Frissítés esetén a LicenceHandlerServer-t is frissíteni 
-    Mivel a rendszer a css fájl különböző paraméterek mentén generálja, a korábbi css fájlok nem használhatóak 
fel. El kell készíteni a skin-t a SkinBuilder-ben, a nagyon egyedi elemeket egy külön CSS fájlban kell rögzíteni. A 
felület felépítése miatt változott a CSS fájl struktúrája is. 
-    A Web.config fájlt ki kell bővíteni a Web.sample.config alapján. 
-    Biztonsági okokból (amúgy nem lehet nagy kárt okozni vele) javasolt a SecurePasswords.aspx fájl törlése 
-    A teljeskörű frissítéshez használatba kell venni a FileInterface funkciót. (ebben az esetben a következő 
fájlokat kell törölni: DisplayFile.aspx, FileDownload.aspx, FileUpload.aspx, DisplayFileModule.aspx, 
DOC2JPG.aspx, PDF2JPG.aspx) 
-    a frissítés előtt a bower_components illetve components mappát javasolt törölni, hogy a nem szükséges 
fájlok törlődjenek 
 

Telepítési utasítások 
 
-    Az App_Data mappában található urlFilter.sample.xml fájlt át kell nevezni urlFilter.xml-re, és az urlFilter.xml 
fájl tartalmát be kell állítani a telepített Effector példányra jellemző értékekkel 
 
 


