Release notes: IPROX-modules 4.4.1610 en 4.4.1612
(Maart 2016)

Inleiding
IPROX-module-releases 4.4.1610 en 4.4.1612 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 4.4.1610
Deze release bevat enkele fixes voor geconstateerde security issues. De ID’s van deze fixes zijn 7493,
7494 en 7500. Meer informatie over deze issues en of deze voor uw implementatie relevant zijn, is te
bevragen bij de IPROX Helpdesk.

Inhoud release 4.4.1612

ID
Melding
BASELINE
7532 Change: sitepad ook in smalle
viewports kunnen tonen

7531

7523
7518

7517

7506

Change:
achtergrondafbeeldingen van
body en canvas niet altijd
verbergen op smalle viewports
Bug: Baseline RSS in toont niet
altijd de correcte datum.
Bug: Index: zoekformulierperiodefilter niet netjes in
smalle view
Change: zoekterm highlighting
bij zoekresultaten

Bug: RSS-blok laat zich niet
combineren met een andere
bladerbare werkvorm
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Wijziging/Fix
Change: Standaard wordt het sitepad in de smalle
viewports (mobiel) verborgen. Als ander gedrag
wenselijk is, is dit voortaan via een setting aan te
passen.
Change: Standaard worden de achtergronden van body
en canvas verborgen in smalle en medium viewports
(mobiel en tablet)). Als ander gedrag wenselijk is, is dit
voortaan via een setting aan te passen.
Fix: Als van een index de RSS wordt opgevraagd, toont
de correcte datum.
Fix: Paginatype Index: Zoekformulier-periodefilter toont
netjes in de smalle view (mobiel)
Change: In de samenvatting van gevonden
zoekresultaten kan de gebruikte zoekterm ge-highlight
worden als dat gewenst is. Deze feature kan optioneel
via een setting worden aangezet.
Fix: Het RSS-blok kan op alle paginatypen ingezet
worden, ook als dat een pagina met een ‘pager’ betreft
(bijvoorbeeld paginatype Index)
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ID
Melding
BASIS
7524 Bug: Het delen van artikelen op
Twitter werkt niet bij sommige
karakters
EVENEMENTENAGENDA
7522 Bug: in sommige gevallen wordt
de volledig week van de
volgende maand in de kalender
getoond
NIEUWSSERVICE
7533 Change: Nieuwsservice moet ook
zonder trefwoordselectie kunnen
werken
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Wijziging/Fix
Fix: Ook de volgende karakters worden voortaan goed
ondersteund: ! * ' ( )

Fix: overbodige rijen zijn verwijderd uit de kalender

Change: Bij de module nieuwsservice werd er in eerste
instantie vanuit gegaan dat een selectie op trefwoord
bepaalde wat de samenstelling van de nieuwsbrief werd.
Dat betekende dat er dan in de nieuwsservice een
trefwoordfilter moest worden ingesteld én dat de items
die in aanmerking kwamen om opgenomen te worden
een trefwoordenveld met naam Trefwoorden moesten
hebben. Deze beide afhankelijkheden zijn nu optioneel
geworden waardoor de module ook zonder
trefwoordselectie werkt.
Bij een nieuwsservice zonder trefwoordenfilter heeft
een eindgebruiker niet de mogelijkheid om (via profiel
wijzigen) een trefwoord te kunnen selecteren.
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