
Synnefo - Bug # 2793

Status: New Priority: Medium

Author: Sofia Papagiannaki Category: Astakos

Created: 09/06/2012 Assignee:

Updated: 02/08/2013 Due date:

Subject: Group quota modifications

Description

UI

-------

- Να μπει τίτλος GROUPS στην αντίστοιχη σελίδα

- Τα κουμπιά να γίνουν CREATE και JOIN αντίστοιχα.

- Να γίνουν δύο νέες εικονογραφήσεις, μία για το create και μία για το join.

- Στους πίνακες που φαίνονται τα groups να φύγει το http:// μπροστά από το name του group.

- H λέξη moderation να αντικατασταθεί από moderated παντού.

- Στην σελίδα παρουσίασης του group να γίνουν με μαύρο χρώμα τα subtitles (όπως το resources) και να εμφανίζονται μαζί

γκρουπαρισμένα τα description και url.

- Στους πίνακες με τα groups να γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές στα λεκτικά

participants             -> enrolled

   activation                -> status

   issue date               -> issued

   expiration date       -> expired

   active                      -> registered (στην στήλη enrollement status)

   enrollement status  -> status

- Στους πίνακες που υπάρχει η δυνατότητα sorting, στο hover πάνω από τον τίτλο της στήλης να εμφανίζεται κάποιο βελάκι.

- Στην σελίδα εμφάνισης του group, αν ο χρήστης είναι και δημιουργός του group να του εμφανίζει την ένδειξη [ADMINISTRATOR] 

πάνω δεξιά.

- Στα αποτελέσματα αναζήτησης ο τίτλος να γίνει SEARCH RESULTS αντί για MY GROUPS.

- Oι καταστάσεις του χρήστη που είναι μέλος σε ένα group να είναι registered-rejected-pending.

- Nα μιλήσουμε με cven για τα κείμενα σε όλες τις σελίδες, καθώς και στα μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται στο form

validation.

- Nα αλλάξει το μήνυμα που ακολουθεί της δημιουργίας του group. Προτεινόμενο κείμενο: "Your application was successfully

submitted".

- Όταν δημιουργώ ένα group να είναι εμφανής η κατηγορία του.

- Να μπει το υπομενού σε όλες τις σελίδες.

- Αντί για approve/disapprove να μπει accept/reject.

- Στην λίστα με τα μέλη ο τίτλος email να αντικατασταθεί από το user id.

Backend

-----------

- Όταν κάποιος κάνει αναζήτηση για ένα group, να του εμφανίζονται μόνο όσα είναι ήδη ενεργοποιημένα. Κατά συνέπεια να μην

μπορεί να εγγραφεί σε κάποιο pending group.

- Ερώτηση: Υπάρχει πεδίο unique_id  για κάθε group ή τον ρόλο αυτό τον παίζει το πεδίο name;

- Στην φόρμα δημιουργίας του group να υπάρχει πεδίο url.

- Η αναζήτηση να μην κάνει exact match.

Backend+UI

----------------
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- Να υπάρχει δυνατότητα edit στην περιγραφή ενός group από τον administrator του group.

- Στην σελίδα αναζήτησης να υπάρχει κάποιο κουμπί για προβολή όλων των αποτελεσμάτων.

- Αν κάποιος administrator βλέπει το  group του, να του δίνεται η δυνατότητα να προσθέσει χρήστες manually.

- Nα υπάρχει pagination σε πίνακες όταν χρειάζεται.

Associated revisions

Revision 58d88b47 - 09/06/2012 06:33 pm - Sofia Papagiannaki 

Not exact group search

Refs: #2793

Revision 58d88b47 - 09/06/2012 06:33 pm - Sofia Papagiannaki 

Not exact group search

Refs: #2793

Revision a4db4523 - 09/06/2012 07:23 pm - Sofia Papagiannaki 

Add group homepage field

Refs: #2793

Revision a4db4523 - 09/06/2012 07:23 pm - Sofia Papagiannaki 

Add group homepage field

Refs: #2793

Revision 51c57c9c - 09/13/2012 04:23 pm - Sofia Papagiannaki 

Group owner can update group description & homepage

Refs: #2793

Revision 51c57c9c - 09/13/2012 04:23 pm - Sofia Papagiannaki 

Group owner can update group description & homepage

Refs: #2793

Revision 5c1ad9e3 - 09/13/2012 04:37 pm - Sofia Papagiannaki 

Group owner can update group description & homepage
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Refs: #2793

Revision 5c1ad9e3 - 09/13/2012 04:37 pm - Sofia Papagiannaki 

Group owner can update group description & homepage

Refs: #2793

Revision df67421c - 09/13/2012 05:43 pm - Sofia Papagiannaki 

Add button show all in group search page

Refs: #2793

Revision df67421c - 09/13/2012 05:43 pm - Sofia Papagiannaki 

Add button show all in group search page

Refs: #2793

Revision a4233484 - 09/14/2012 04:48 pm - Sofia Papagiannaki 

Enable group owner to add members

Refs: #2793

Revision a4233484 - 09/14/2012 04:48 pm - Sofia Papagiannaki 

Enable group owner to add members

Refs: #2793

Revision 9e5075ef - 09/14/2012 06:08 pm - Sofia Papagiannaki 

Enable group owner to add members

Refs: #2793

Revision 9e5075ef - 09/14/2012 06:08 pm - Sofia Papagiannaki 

Enable group owner to add members

Refs: #2793

Revision 9eafaa32 - 10/04/2012 12:42 pm - Sofia Papagiannaki 
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View and management commands for adding/removing user resource quota

Refs: #2793

Revision 9eafaa32 - 10/04/2012 12:42 pm - Sofia Papagiannaki 

View and management commands for adding/removing user resource quota

Refs: #2793

History

#1 - 02/08/2013 06:42 pm - Vangelis Koukis

- Project changed from astakos to Synnefo

#2 - 02/08/2013 06:43 pm - Vangelis Koukis

- Category set to Astakos
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