
Expresso Livre Comunidade - Melhoria #37

Melhoria # 21 (Fechada): Incluir preferência para tamanho da foto do usuário

Incluir frase no arquivo de tradução do expressoAdmin

04/11/2016 16:31 h - Mauricio Luiz Viani

Situação: Fechada Início: 08/12/2016

Prioridade: Normal Data prevista:  

Atribuído para: Alexandre Luiz Correia % Terminado: 100%

Categoria: ExpressoAdmin Tempo estimado: 0.00 hora

Versão: Expresso Livre - Milestone 5   

Descrição

Incluir a seguinte frase no arquivo expressoAdmin1_2/setup/phpgw_pt-br.lang

User photo could not be saved because is bigger than

A foto do usuário não pode ser salva porque é maior que

 

No arquivo expressoAdmin1_2/inc/class.user.inc.php:

mudar o padrão 10000 bytes para 10240

mudar o a apresentação da mensagem de erro para:

$this->functions->lang('User photo could not be saved because is bigger than').' '.($size_conf/1024).' kb.'

O teste é feito em dois locais diferentes do código.

Subtarefas:

Defeito # 57: Checagem do tamanho da foto não alerta usuário Fechada

  Defeito # 66: Exibir mensagens do parâmetro 'question' no retorno do cexecuteform Fechada

  Defeito # 70: Melhorar chamadas de handler ajax empilhadas no ExpressoAdmin Fechada

    Defeito # 82: Unificar os handlers de salvamento e edição de grupos Fechada

Revisões associadas

Revisão 9ca0484b - 17/11/2016 11:22 h - Alexandre Luiz Correia

Issue #37 - Inclusão da frase no arquivo de tradução do expressoAdmin,

referente ao tamanho da foto para ser usada no LDAP.

Histórico

#1 - 09/11/2016 17:58 h - Mauricio Luiz Viani

- Versão alterado de Backlog para Expresso Livre - Milestone 5

#2 - 17/11/2016 11:35 h - Alexandre Luiz Correia

- % Terminado alterado de 0 para 80

- Situação alterado de Nova para Resolvida

#3 - 17/11/2016 17:43 h - Mauricio Luiz Viani

- Atribuído para ajustado para Alexandre Luiz Correia

- % Terminado alterado de 80 para 100

- Situação alterado de Resolvida para Fechada
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#4 - 24/11/2016 15:11 h - Mauricio Luiz Viani

- Situação alterado de Fechada para Em andamento

- % Terminado alterado de 100 para 80

Teste realizado no navegador chrome não exibiu a mensagem de arquivo de foto maior que tamanho parametrizado. Porém não inseriu a imagem.

Alterar a frase na segunda ocorrência do teste. Mudar de 10000 para 10240 também.

#5 - 02/12/2016 13:33 h - Mauricio Luiz Viani

- Situação alterado de Em andamento para Fechada
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