IPSOC release notes 2.8 (augustus 2018)
Code

Samenvatting

IPSOC-481 Activiteiten: in
profiel is
expertise
gelinkt aan
persoon

release notes
Foutsituatie
Op het profielscherm vullen medewerkers hun expertises in.
Collega's kunnen hierop een bevestiging geven. Zo'n
endorsement levert een regel op in de activitystream op de
profielpagina. Daarbij is de expertise als link weergegeven.
Deze link gaat naar de profielpagina van de toekennende
persoon ipv naar het expertiseblok.
Oplossing
Als je in de activiteiten binnen het profiel een melding hebt
staan mbt een erkende expertise, dan verwijst deze nu naar
het expertiseblok op de betreffende profielpagina. Dit blok
krijgt bovendien een accent middels een highlight.

IPSOC-486 Microblog blok
component
definitie
bijwerken

Wens
Op het dashboard kan een microblog-blok worden geplaatst.
Dit heeft een vaste positie en is niet door een medewerker te
verplaatsen. Dat is wel wenselijk.
Oplossing
Het blok is aangepast zodat de redactie het in een draggablezone kan zetten. Hiermee wordt het voor de medewerker
mogelijk het blok te verplaatsen en in te klappen.

Wens
IPSOC-487 Microblog
versturen icoon
naar setting
Voor het verzenden van een micro-blog post is een versturenicoon beschikbaar. Dit moet aan klantspecifieke wensen
kunnen voldoen.
Oplossing
Het verstuur-icoon is via een setting instelbaar gemaakt.

IPSOC-488 Microblog
berichten en
reacties met
links
automatisch
klikbaar maken

Wens
Wanneer in een microblog-post een url opgenomen wordt,
moet deze klikbaar zijn.
Oplossing
Externe links wordt als link getoond en verwerkt. De link
opent in een nieuw venster.

IPSOC-489 Klikken op link
in
activitystream
doet niets

Foutsituatie
In de activity-stream worden groepswijzigingen zichtbaar. In
deze activity-regels zijn links opgenomen die de bezoeker
direct naar de gemelde wijziging brengen. Deze links werkten
niet.
Oplossing
Links naar groep/onderdeel binnen groep zijn werkend
gemaakt.

IPSOC-491 'Nieuws'blok en
'vraag en
antwoord'-blok:
annulerenknop
met kruis tonen

Foutsituatie
Binnen een groep kun je posts plaatsen. De annuleren-knop in
het formulier is qua interface niet duidelijk aangezien er een
vinkje op staat.
Oplossing
De annulerenknop is voorzien van een kruis-icoon.

Wens
IPSOC-492 Personcard
uitbreiden
configureerbare Op de personenkaartjes toont onder de naam standaard de
velden
functie van de betreffende medewerker. Dit moet flexibel
zijn zodat ingespeeld kan worden klantwensen rondom een
ander veld of meer velden.
Oplossing
Dat wat onder de naam komt staan op de personen-kaartjes,
is configureerbaar en uitbreidbaar gemaakt zodat in de
implementatie efficiënt ingespeeld kan worden op specifieke
wensen.

IPSOC-495 Optimaliseren
aggregeren
geneste group
data

Wens
Ophalen van groepsdata moet sneller zodat de groepspagina
sneller in beeld komt.
Oplossing
Bij het ophalen van de data van een groep is een versnelling
doorgevoerd rondom het ophalen van data gerelateerd aan
groepsleden en volgers.

Wens
IPSOC-498 Highlight
aliassen kunnen
gebruiken in
In de header van het intranet kan een mededelingenbalk
UserAlerts
opgenomen zijn. Behalve corporate meldingen, verschijnt
hier een alert op het niet ingevuld zijn van velden uit het
persoonsprofiel. Het is wenselijk dat - als je vanuit zo'n
melding doorklikt naar de profielpagina - je ziet over welk
veld de melding gaat.
Oplossing
Er is een voorziening gemaakt waardoor het profielveld een
highlight krijgt als je er vanuit de mededelingenbalk naartoe
gaat.
Detailinformatie
De meldingen kunnen onderhouden worden in het paginatype
'Mijn mededelingen'.
Daar kan per niet ingevuld profielveld een attendering
worden aangemaakt waarbij het belangrijk is de juiste alias
in te vullen. Deze zorgt namelijk voor de relatie meldingdoorklik.














bloggen => blogs
groep_lidmaatschap => groups
invullen_foto => profileImage
invullen_kamernummer => roomNumber
invullen_locatie => location
invullen_mobiel => phoneMobile
invullen_werkdagen => workdays
invullen_overmij => aboutme
invullen_publicaties => weblinks
invullen_social => socialSites
invullen_specialisaties => skills
invullen_werk => work
invullen_werkervaring => workExperience

IPSOC-499 Favorieten-blok Wens
omzetten naar
ipSocial 2.0
Op het dashboard staat een favorietenblok met daarin links
blok
naar applicaties, bookmarks en zelf toegevoegde externe
links. Medewerkers moeten dit blok kunnen verplaatsen.
Oplossing
Het blok is omgezet naar een ipSocial 2.0 blok. De redactie
kan het blok nu plaatsen in een draggable zone waarmee het
- net als andere blokken in zo'n zone - door de medewerkers
zelf verplaatst kan worden.
De bewerken-modus is wat gewijzigd; het blok houdt de
breedte van de kolom. Voorheen werd in de bewerken-modus
de hele schermbreedte gebruikt.
IPSOC-500 Microblog
updaten dmv.
polling

Wens
Het is wenselijk dat het microblog-blok regelmatig
automatisch ververst wordt zodat er geen browser-refresh
nodig is om op de hoogte te zijn van nieuwe posts.
Oplossing
Door middel van 'polling-technologie' wordt het microblogblok periodiek ververst. In het microblog-blok kan de
redactie instellen of men gebruik wil maken van automatisch
updaten (default: ja) en wat het update-interval is (default:
10 seconden).

IPSOC-503 GroupBlogList
en Blogview
toonbaar
maken

Foutsituatie
Het bloggen in groepen was niet (goed meer) mogelijk.
Oplossing
Bloggen in groepen weer beschikbaar voor organisaties die
hiervan gebruik willen maken.
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