Cronapp Docs

Bem-vindos,
Esse é o repositório de conteúdo técnico do Cronapp.
O Cronapp é um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) na nuvem e seu foco principal é o
desenvolvimento RAD (desenvolvimento rápido de aplicação) em modo low-code (baixa programação).
Para utilizar o Cronapp é necessário apenas um navegador web atualizado, exemplo Chrome ou Mozilla
Firefox, e conexão com internet. A nossa plataforma permite o desenvolvimento completo de um
servidor web, sistema web e aplicativos mobile (Android e iOS).
Para mais informações sobre a plataforma de desenvolvimento low code na nuvem, acesse: cronapp.io

Get Started
Faça nosso tutorial Get Started, utilize
as principais funcionalidades do
Cronapp e gere uma pequena
aplicação de exemplo ao final.

Cronapp Academy
Clique aqui e conheça a nossa
plataforma com cursos de capacitação
e fórum de interação entre os usuários.

Novidades do Cronapp 2.8

Clique aqui para mais detalhes sobre os itens destacados.

Botão Modo Avançado
Ao desabilitar o botão Modo Avançado, o Cronapp simplifica diversos recursos para
melhorar sua usabilidade. É possível alterar essa opção a qualquer momento durante o
desenvolvimento. Veja mais detalhes em Estrutura de arquivos.

Árvore de arquivos
A área onde são exibidas a estrutura de arquivos do projeto está melhor e com novas
funcionalidades.

Arquivos de fonte de dados
Agora são gerados arquivos únicos para cada fonte de dados do sistema, permitindo
mais uma forma de acesso as fontes e facilitando o processo de merge em projetos
versionados.

Janela de conflitos (merge)
A nova janela possui novos recursos que facilitam o tratamento de arquivos em
conflitos nos projetos versionados.

Novos botões Play, Stop e Abrir Navegador
De forma a melhorar a usabilidade, os botões Play, Stop e Abrir Navegador estão
maiores, mais chamativos e se alternam quando o projeto está em execução ou parado.

Novos recursos ao rodar um projeto
Ao rodar um projeto, uma janela de notificação com uma barra de progresso é exibida
enquanto o servidor da aplicação estiver subindo. Após subir a aplicação, uma janela
permite selecionar onde deseja abrir o projeto.

Múltiplas aplicações em um mesmo banco
Agora é possível ter várias aplicações em um mesmo bando de dados, restringindo as
aplicações que um usuário pode acessar e compartilhar os dados das permissões de
segurança.

Melhoria de performance
Diversas alterações internas ao Cronapp foram feitas a fim de melhorar a performance
e diminuir os loadings.
Clique aqui para saber o que foi atualizado na versão 2.7 do Cronapp.

