Nieuwe Fronter functionaliteiten
Om het werken met Fronter te verbeteren hebben we een aantal kleine
aanpassingen en verbeteringen geïntroduceerd. Tevens hebben we drie nieuwe
taalpakketten beschikbaar. Deze handleiding dekt deze veranderingen.

Pagina Achtergrondkleur Keuze
In de Paginatoepassing kan je nu de Achtergrondkleur veranderen door een simpele
druk op de knop.

Door naar de Bewerken modus te gaan en de knop rechtsboven in de
Paginatoepassing aan te klikken, krijg je een kleurenpalet te zien. Selecteer hier een
kleur en de achtergrondkleur van de gehele pagina zal hierin veranderen.

Container configuratie toepassing
De nieuwe configuratie toepassing geeft je de mogelijkheid randdikte aan te geven,
containerkleur en tekst achtergrondkleur voor elke individuele container.

Om naar de nieuwe container
configuratie te gaan, klik op het
kleine tandwiel icoon.
Vervolgens krijgt u het
configuratiescherm te zien.

Door op de knop “Rand kleur” te klikken krijg je het kleurpalet te zien en is het
veranderen van de randkleur erg makkelijk. De knop “Achtergrondkleur” zorgt voor
de achtergrond-kleur van de hele container.

Kopiëren van gelinkt materiaal in Fronter pagina’s
U kunt nu Fronter pagina's kopiëren en ervoor kiezen al het gelinkte materiaal mee te
nemen. Bij het kopiëren van een pagina heeft u een nieuwe selectievakje: "Kopieer al
het gelinkte materiaal naar de archiefmap". Als dit is aangevinkt worden alle bronnen
die zijn gelinkt aan de pagina gekopieerd naar de nieuwe locatie. Als u deze optie
niet aanvinkt zullen de links blijven verwijzen naar hun oorspronkelijke locatie. Dit is
handig bij het kopiëren van de inhoud van de gedeelde bronruimtes en het
wegnemen van de noodzaak voor de verdubbeling van documenten.

3 Nieuwe taalpakketten
Drie nieuwe taalpakketten zijn aan Fronter toegevoegd. Wanneer een van deze talen
is geactiveerd in uw installatie, kunnen ze worden geselecteerd op het inlogscherm of
op de vandaagpagina:
Braziliaans Portugees

Turks

Japans

Let op: Wanneer de naam van een toepassing handmatig is aangepast wordt deze
niet vertaald.

Fronter Agenda op je Iphone, Ipod touch en Ipad
1. Ga op je Iphone, Ipod Touch of Ipad naar www.frontersupport.com en typ in het
zoekveld rechtsboven "Iphone" en klik op het artikel met de naam "How to get your
fronter calendar on your Iphone"
Kopieer de URL in het artikel welke er als volgt uit zou moeten zien:
https://fronter.com/xxxxxx/sync/1.0/get_calendar.phtml?format=ics&from=2010-0101&to=2015-04-01&filter=private
2. Ga terug naar het startscherm op je iphone
3. Kies "Instellingen"
4. Kies "Mail, Contacten, Agenda’s"
5. Kies "Voeg account toe"
6. Kies "Anders"
7. Kies "Voeg agenda-abonnement toe”
8. Plak de URL in het server adres en vervang de “xxxxx” met de naam van je
installatie (Wanneer je bijvoorbeeld naar www.fronter.com/lentiz gaat om in te loggen,
vervang je de xxxxx door “lentiz”)
9. Kies "Volgende"
10. Voer een beschrijving in voor het account, bijv. Fronter Agenda
11. Voer je gebruikersnaam in welke je gebruikt om in te loggen in Fronter
12. Voer je wachtwoord in welke je gebruikt om in te loggen in Fronter

13. Kies “Bewaar”
Je ziet nu je Fronter Agenda geïntegreerd met je andere Iphone agenda’s.
Let op: Let erop dat dit een Alleen Lezen zicht op de Fronter agenda geeft.

