Release notes: IPROX-modules 4.4.1636 t/m 4.4.1638
(September 2016)

Inleiding
IPROX-module-releases 4.4.1636 en 4.4.1638 bevatten enkele 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 4.4.1636
ID
Melding
CLOSED USER GROUP
7659 Change: Complete URL
aanbieden in mail voor als link
niet werkt

EVENEMENT
7667 Change: Microdata voor
evenement

GLOBAL
7650 Bug: Focus moet op sluitkruis
lightboxes komen

IMAGEMAP
7654 Bug: Klik op icoon in imagemap
scrollt (smooth) naar de link (en
dat moet niet)
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Wijziging/Fix
Change: De mails die vanuit de besloten delen
verzonden worden (voor bv. activering), bevatten een
link die middels een vriendelijk label ontsloten worden.
Sommige mailclients knippen van die link de argumenten
af en dus is het wenselijk om - optioneel - een tekst te
kunnen aanbieden als "Werkt deze link niet, plak dan de
gehele volgende url in de adresbalk van uw browser".
Dit kan door in de referentielijst 'closedusergroups' een
tekst met alias 'mail_link_explanation' op te nemen.
Change: in een evenement worden (in een baseline site)
de gegevens titel, start/einddatum, start/eindtijd en
locatie nu expliciet in de markup opgenomen, hetgeen
tot betere indexering van deze gegevens in
zoekmachines leidt.
Fix: Aanpassing in het kader van de webrichtlijnen: Om
bij gebruik van een toetsenbord een lightbox direct te
kunnen sluiten, is de focus op het sluitkruis van de
lightbox gelegd.
Fix: Dit is aangepast zodat na een klik op het icoon de
popup correct opent.
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ID
Melding
REACTIES
7648 Change: Aantal dagen instelbaar
maken voor index met reacties

Wijziging/Fix
Change:
Aan de selectielijst ‘Ordening (selectie)’ kunnen de
volgende opties worden toegevoegd:
- "Meeste recente reacties in de afgelopen 3 dagen" "ReactiesRecentCount_3:true:INT"
- "Meeste recente reacties in de afgelopen 7 dagen" "ReactiesRecentCount_7:true:INT"
- "Meeste recente reacties in het afgelopen jaar" "ReactiesRecentCount_365:true:INT"
Een eventuele optie "Meeste recente reacties" /
"ReactiesRecentCount:true" moet verwijderd worden.
In de referentielijst ‘Reacties’ moeten voor de
ingestelde perioden overeenkomstige teksten worden
opgenomen:
- "Aantal reacties van de afgelopen dagen:" /
"ReactiesRecentCount_3"
- "Aantal reacties van de afgelopen week:" /
"ReactiesRecentCount_7"
- "Aantal reacties van het afgelopen jaar:" /
"ReactiesRecentCount_365"

WORKSHOPS
7657 Bug: Workshop CSVs moeten de
naam van het label krijgen, niet
altijd workshop.xls
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Fix: Workshop CSV’s krijgen nu automatisch de naam van
het label van de betreffende pagina.
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Inhoud release 4.4.1638
ID
Melding
ALLE PAGINATYPEN
7687 Bug: CheckRedirect alleen
naar http(s) adressen

7673

Bug: jquery.ip.ingeklapt.js
werkt niet goed samen met
sceenreaders
BASELINE
7677 Bug: Iconen <i> moeten niet
worden uitgesproken door
screenreaders
BASIS
7676 Change: Generieke functie
voor toekennen aria-*
attributen mbt. in- en
uitklappen
MAILINGLIST
7678 Bug: Mailinglistservice heeft
geen submodes

7675

Change: Mailinglistservice
formulier: toelichting als
standaard tooltip aanbieden
REACTIES
7681 Bug: Reacties module
toegankelijker
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Wijziging/Fix
Fix: Als met een (interne) link een link naar een cluster
wordt gemaakt, en dat cluster bevat een externe link, dan
werd je van oudsher daarnaartoe (server-side) geredirect.
Dit gedrag wordt nu alleen nog maar voor http(s) adressen
gehonoreerd, zodat bv. mailto: en tel: links hiervan
uitgesloten blijven (omdat dat in veel clients problemen
geeft).
Fix: Deze wijziging zorgt ervoor dat in- en uitklappen op een
toegankelijke en toetsenbordvriendelijke wordt
aangeboden.
Fix: Iconen <i> worden niet uitgesproken door
screenreaders. In de .title werd namelijk de linktekst
herhaald, deze werd wel uitgesproken.
Change: Aanpassing waardoor via een jQuery functie de (on)
zichtbaarheid en (in)(uit)geklaptheid van elementen kan
worden geregeld op een manier die voor screenreaders te
begrijpen is.
Fix: Submodus toegevoegd aan paginatype Mailinglistservice
waardoor het in implementaties die daarmee hun sitepad
uitbreiden mogelijk wordt om terug te stappen vanuit een
submodus
Change: De toelichtingen in het Mailinglistservice formulier
zijn door deze change geoptimaliseerd voor
toegankelijkheid.
Fix: Aantal aanpassingen waardoor alle onderdelen van de
reacties module nu goed toegankelijk en daardoor ook goed
met het toetsenbord te bedienen zijn.
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