Release notes: IPROX-modules 4.4.1606 en 4.4.1608
(Februari 2016)

Inleiding
IPROX-module-releases 4.4.1606 en 4.4.1608 bevatten bugfixes en changes. Door InfoProjects zijn
moduletests en implementatietests uitgevoerd. In deze releasenotes zijn alleen de wijzigingen
opgenomen die voor de gebruikers (redacteuren, webmasters, administrators) van belang zijn.

Inhoud release 4.4.1606
ID
Melding
CLOSED USER GROUPS
7459
Change: password aanpassen via
de voorkant
REACTIES
7462
Change: Index kunnen filteren
op aanwezigheid van reacties

7463

Change: Index kunnen sorteren
op meeste reacties in de
afgelopen x dagen

7460

Change: Index kunnen sorteren
op jongste reactie

RSS-FEEDS
7466
Change: Volgorde van items in
RSS feeds kunnen aanpassen
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Wijziging/Fix
Change: Wijziging die het mogelijk maakt voor
gebruikers om hun wachtwoord via de website aan te
passen.
Change: Wanneer in een index de eigenschap ‘Toon
alleen items met reacties’ wordt aangevinkt, worden
alleen de items waarop gereageerd is in de index
getoond.
Change: Het is mogelijk gemaakt om de items in een
index te ordenen op "Meeste recente reacties". Wanneer
deze manier van ordenen door de redacteur wordt
geselecteerd, worden de items waarop in bepaalde
periode (bijvoorbeeld de laatste 3 dagen) het vaakst
door de bezoekers gereageerd is bovenaan de
resultaatlijst geplaatst. Er wordt dus gekeken naar het
totaal aantal reacties binnen een bepaalde periode.
Change: Het is mogelijk gemaakt om de items in een
index te ordenen op "Jongste reactie". Wanneer deze
manier van ordenen door de redacteur wordt
geselecteerd, worden items met nieuwe reacties
bovenaan de resultaatlijst geplaatst. Er wordt dus
gekeken naar de datum waarop voor het laatst door een
bezoeker gereageerd is.
Change: Aan de module ‘RSS-feeds’ kan het veld
‘Ordening’ worden toegevoegd. Hiermee kan de
redacteur redactioneel bepalen in welke volgorde de
items in de RSS-feed getoond worden. Hij heeft daarbij
de keuze uit: alfabetisch, chronologisch of omgekeerd
chronologisch (default). Deze uitbreiding geldt zowel
voor het paginatype als voor het bloktype RSS.
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Inhoud release 4.4.1608
Deze release bevat naast de punten in onderstaande tabel twee fixes voor geconstateerde security
issues. De ID’s van deze fixes zijn 7489 en 7490. Meer informatie over deze issues en of deze voor uw
implementatie relevant zijn, is te bevragen bij de IPROX Helpdesk.

ID
Melding
BASELINE
7495 Change: Oplossing voor grote
tabellen
7488

BASIS
7492

Change: Topknop naar top laten
gaan

Change: Bevestiging via IPROXeigen dialoog laten verlopen

REACTIES
7496 Change: Verwijderen en
notificatie dropdown niet tonen
na versturen reactie
7488 Bug: Check op e-mail is niet
altijd correct na switch
Notificatie-opties
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Wijziging/Fix
Change: Wanneer tabellen te breed zijn voor het vlak
waarin ze verschijnen, wordt een scrollbalkje
toegevoegd.
Change: De ‘topknop’ (Naar boven) verwees voorheen
naar het begin van de content. Vanaf nu springt een
bezoeker naar het begin van de pagina wanneer hij de
topknop gebruikt (dus helemaal naar boven).

Change: Bepaalde acties in IPROX, zoals het verwijderen
van inschrijvingen op een mailinglist of van bijdragen op
een enquête worden beveiligd met een
bevestigingsdialoog (Weet u het zeker?). Deze dialogen
worden nu in de vormgeving van IPROX gepresenteerd .
Change: Een bezoeker ziet na het plaatsen van een
reactie niet de knop 'Verwijderen' en de dropdown voor
de notificatie-opties. Dit was verwarrend.
Fix: Als een notificatie-optie geen e-mailadres vereist,
wordt hier ook niet naar gevraagd.
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