Release notes: IPROX-CMS 4.4.1828 en 4.4.1830
(Juli 2018)
IPROX-CMS-releases 4.4.1828 en 4.4.1830 bevatten enkele changes. In deze releasenotes zijn alleen de
wijzigingen opgenomen die voor de gebruikers (redacteuren, webmasters, administrators) van belang
zijn. Door InfoProjects zijn CMS-tests en implementatietests uitgevoerd.

Inhoud release 4.4.1828
ID
8430

Melding
Change: Macro uitvoeren alleen
vanuit /batch/

8429

Change: Importeren alleen
vanuit /import/ map

Wijziging/Fix
Change: In het scherm Beheer > Macro uitvoeren was het
(als engineer) mogelijk om door mappen te navigeren,
waarmee er inzage was in de (fysieke)
bestands/folderindeling van IPROX op de server. Dat was
niet nodig en in het kader van de informatiebeveiliging
ook niet wenselijk.
Change: In het scherm Beheer > Macro importeren was
het (als engineer) mogelijk om door mappen te navigeren,
waarmee er inzage was in de (fysieke)
bestands/folderindeling van IPROX op de server. Dat was
niet nodig en in het kader van de informatiebeveiliging
ook niet wenselijk.

Inhoud release 4.4.1830
ID
8449

Melding
Change: Vervolgknoppen in
schermen waar mogelijk laten
linken

8275

Change: Duidelijker weergeven
selecties in dialogen met veel
checklists
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Wijziging/Fix
Change: In veel schermen in het CMS staan knopjes om
'snel' naar een vervolgscherm te gaan, bv. van het
paginatype-overzichtscherm naar de definitie van 1
paginatype. Deze [>] knopjes hadden een href="#" en een
onclick event waarin een URL wordt gemaakt.
Deze change zorgt ervoor dat de URL direct al in de href
staat, zodat je in beheerschermen in een paar kliks (bv.
met rechtermuisknop -> open in nieuwe tab) schermen in
nieuwe tabs naast elkaar kunt zetten.
Change: Dialogen met een lange lijst van items (multiselect) waren niet erg overzichtelijk. Het was vaak zoeken
naar ‘de vinkjes’ Dit gold bijvoorbeeld voor
gebruikersdialogen en ‘beschikbaar in structuur’dialogen. Dit hebben we opgelost door de aangevinkte
items bovenin de dialoog te plaatsen. Deze change is
alleen van toepassing op ‘platte lijsten’ (bij hiërarchische
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lijsten is het niet handig) en treedt in werking als zo’n
platte lijst meer dan 10 items bevat.
Het betreft o.a. de volgende dialogen en multiselectlijsten:
- Functie-dialoog: contacten voor notificatie;
webmasters; gebruikers
- Gebruikers-dialoog: functies
- Itemtype-dialoog: paginatypen die eronder mogen
- Pagetype-dialoog: paginatypen die eronder mogen
- Sites-dialoog: Koppelingen > Catalogus categorieën en
> Toegestane paginatypen;
- Sites-dialoog: Eigenschappen > item eigenschappen
- Systeemnotitie-dialoog: Bestemd voor functie
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