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WP-BATCHTools -- BatchMove
Is de opvolger van onze Wordpress-plugin BATCHMove, er zijn
verschillende functionaliteiten toegevoegd. Met al die extra
functionaliteit, kan je echt spreken van een Wordpress
toolbox.
Uw webmaster of Administrator zal blij zijn eenvoudig allerlei
onderhoudswerkzaamheden aan uw website te doen.
De start: Allereerst maak een dataset selectie.
Selecteer in Selector de records die u wilt behouden.

Eerste rij:
U kunt instellen hoeveel rijen worden getoond.
De rijen zijn gesorteerd op datum / Auteur / Titel / etc.,
oplopend of aflopend.
Tweede rij: Welke categorie, trefwoord of tag.
Derde rij: Datum bereik, en/of door de gebruiker geselecteerd.
Het resultaat zal een dataset zijn die u kunt bewerken. In dit
geval kunt u berichten verplaatsen/toevoegen van categorieën,
of verwijderen als behorende tot die categorie.

De manier waarop WP-BATCHTools is gebouwd, is anders het is nu
een Wordpress class, dus state of the art van vandaag.

Stel dat u een selectie heeft zonder records, BATCHTools zal u
daarover informeren. U kunt gewoon uw zoek argumenten in de
[SELECTOR] veranderen met gevolg de dataset die u wilt.

WP-BATCHTools -- BatchMove

We hebben de action bar niet verwijderd, want we weten dat u
niet dom bent. De actiebalk wordt altijd gevonden na een
resultaat (of niet) dataset.

In dit voorbeeld is de categorie Milieu toegevoegd aan alle 22
gevonden records. Als u twijfelt, kunt u gevonden record eerst
bekijken of bewerken voordat u een specifieke actie uitvoert.

In het kort is dit de basisfunctionaliteit die aanwezig was in
BATCHMove. De rest van alle functionaliteit die we zullen
beschrijven zijn toegevoegd aan WP-BATCHTools.

WP-BATCHTools -- nieuwe functionaliteiten:








Wijzig Posts Attributen
Verwijder Bericht
Verwijder Herziening
Verwijder commentaar
Opschonen Wordpress data
Controleer en/of optimaliseer Database
Reserve kopie Database en/of Tabellen

Wijzig bericht attributen
Na een selectie gemaakt met de SELECTOR, ziet de resultaat set
voor het veranderen van attributen er ongeveer als volgt uit:

Het veranderen van attributen is zeer krachtig. Vergeet niet
dat als u een type wijzigt van bijvoorbeeld bericht naar een
pagina, u dat record in berichten niet meer zult vinden.

Verwijder Herziening
Opnieuw nadat u een selectie in SELECTOR voor herzieningen
maakt, zal het resultaat een dataset zijn. Die u kunt
verwijderen of verplaatsen naar de prullenbak.

In de actionbar kunt u kiezen hoe de herzieningen te
verwijderen, naar de prullenbak is een veilige manier om te
testen. Standaard worden de revisies verwijderd.

WP-BATCHTools – Verwijder Commentaar
Opmerkingen verwijderen is eenvoudig. Selecteer de commentaar
dataset om te verwijderen.

U kunt ze eerst tonen. Als u twijfelt, voorkomt dit tonen
grote fouten. Dus neem uw tijd, zelfs door commentaar. Voor de
veiligheid moet u de Checkbox activeren, anders word specifiek
gekozen commentaar niet verwijderd.

U kunt nog steeds selecteren om te verwijderen, geheel of
individueel. In de toekomst zal er de mogelijkheid zijn om te
tonen op welk bericht het commentaar betrekking heeft.

WP-BATCHTools – Opschonen Wordpress data
Met slechts één klik kunnen alle soorten van verweesde
gegevens worden gewist.

Transient is een soort cache voor Wordpress, Orphans hebben
geen verbinding met records. Dubbel is duidelijk alle
overbodige data. Verwijder is alle soorten gegevens die u
misschien niet nodig hebt.
De meeste post en commentaar gegevens zijn al afgedekt met
andere functionaliteit van WP-BATCHTools.

WP-BATCHTools -- Database Optimaliseer
De Database modules zijn controleer, optimaliseer en
reparatie.

Na het selecteren van tabel en controle niveau, kunt u de
controle laten uitvoeren.
Het resultaat is afhankelijk van de status van uw tabellen.

Dat is mooi, geen problemen.

Ok niet mooi, er zijn tabellen te controleren of te
Optimaliseren, BATCHTools zal het werk voor u doen.

Dat is alles, WP-BATCHTools op volle kracht!

WP-BATCHTools -- Database Reservekopie

Met het linker paneel kiest u de voorkeur van export of
reservekopie.
Export kan worden getoond op het scherm of worden opgeslagen
in een bestand.
U kunt de structuur, de data of beide exporteren.
Voeg wat systeem opdrachten toe, zoals verwijder de gehele
database of verwijder tabel. Het resultaat in het
exportbestand is een opdracht om geselecteerd item te
verwijderen, voordat nieuwe gegevens worden ingevoegd.
Quotes toevoegen aan het veld / kolomnamen is meestal nodig,
dus als u niet zeker bent, laat het aangevinkt!
Aan de rechterkant kunt u de tabellen die u voor de export
wilt selecteren. Voor prestaties redenen, is er niet de keuze
selecteer hele set. Natuurlijk is er nog steeds de
mogelijkheid om alle tabellen met de kleine checkbox op de
kopregel te selecteren.
Afhankelijk van uw database-export kan het een tijdrovende
actie zijn, laat het WP-BATCHTools zijn werk doen en wacht
geduldig tot het klaar is. Het resultaat is een SQL of ZIPbestand, wat u kunt downloaden.

Hoe eenvoudig het kan zijn, ja WP-BATCHTools is een
professional.
Er is niet veel toe te lichten.

Selecteer bereik voor export. Vanaf record 10 met alle records
tot en met 15. Import module is in ontwikkeling.

