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Wordpress 4.7 -  Vaughan
  

WordPress  – Foi lançada a versão 4.7 do WordPress, Vaughan, em honra à vocalista de jazz
Sarah “Sassy” Vaughan.

        

Os novos recursos da versão 4.7 ajudam o utilizador a configurar o website de uma forma mais
intuitiva e simples.          

O tema base é o “Twenty Seventeen”, que possibilita colocar um cabeçalho de vídeo e dá
mais destaque às imagens.

    

     

O tema Twenty Seventeen foi especialmente concebido para websites de negócios. Apresenta
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uma página inicial personalizada com várias seções, sendo possível personalizar as cores, o
logótipo, a navegação, os menus sociais, widgets, e muito mais.

    

O tema padrão da nova versão WordPress funciona bem em várias línguas, em qualquer
dispositivo e para uma ampla gama de utilizadores.

  Novos recursos
  

A nova versão apresenta novos recursos relativos à personalização do tema, sendo possível
pré-visualizar as alterações efetuadas de forma imediata.

    

    

Para facilitar a personalização, alguns temas trazem já conteúdos preenchidos, que
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possibilitam por exemplo identificar o melhor local para inserir um determinado widget.No site
nada é alterado sem que o utilizador consiga obter uma pré-visualização, e assim garantir que
está pronto para guardar as alterações.

      

Ícones de edição

    

Através do ícone azul com um lápis, consegue editar rapidamente os elementos do seu tema.
Ao clicar no atalho de edição consegue fazer as alterações que deseja e vê imediatamente
essas mesmas alterações. A edição e personalização estão mais rápidas do que nunca!

    

    

Cabeçalhos de vídeo
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Refletindo uma tendência no design de websites, o tema Twenty Seventeen permite ter um
header em vídeo. Inspire-se e pesquise por websites com video headers!

    ➡️ Clique aqui  para diretório de temas WordPress.  

    

Criar menus

    

Muitos menus contêm links para as páginas do seu site, mas o que acontece quando ainda não
criou as páginas? Agora é possível adicionar novas páginas ao criar os menus. Assim que
publicar o menu terá a respetiva nova página para preencher com conteúdo.
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https://wordpress.org/themes/
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Edição CSS

    

Às vezes necessita apenas de alguns ajustes visuais para que o seu site seja perfeito ! O 
WordPress 4.7 permite edição do CSS, podendo visualizar instantaneamente as alterações
efetuadas.

    

Pré-visualização do Thumbnail PDF

    

A gestão da biblioteca de documentos é mais simples no WordPress 4.7. Ao fazer upload de
PDF, terá uma imagem de miniatura (thumbnail), para ser mais fácil a distinção entre
documentos.

    

Dashboard em outros idiomas

    

Poderá adicionar mais idiomas ao seu painel de administração, permitindo por exemplo ter
vários administradores do website, cada um deles num idioma de administração diferente. O
website mantém o idioma definido.

    

WP Rest API

    

A versão WordPress 4.7 apresenta-se com novos API para mensagens, comentários termos,
utilizadores, meta e configurações. Os terminais Rest API fornecem acesso externo legível
através de máquinas para o seu site WordPress, com uma interface mais simples e intuitiva.
Desta forma, está aberta a possibilidade de aplicar novos e inovadores métodos de interação
com o website, através de plugins, temas, aplicações, etc.

    

➡️ Veja aqui  os recursos Rest API.
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http://portalmarketingdigital.com/youtube-video-marketing/criar-videos/crie-agora-o-seu-website/
https://developer.wordpress.org/rest-api/reference/
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Gostava de aprender mais sobre WordPress?

  

➡️ Crie um website profissional em WordPress, com o curso online "Website e Loja Online"

    

➡️ Saiba como criar um blog ou site em WordPress.com, com o curso online grátis: "Criar
blog ou website com WordPress.com"
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https://web2business.pt/produto/crie-sites-profissionais-com-wordpress/
http://www.vascomarques.com/curso-wp-gratis/
http://www.vascomarques.com/curso-wp-gratis/

