IPSOC release notes 2.9 (september 2018)
Code

Samenvatting

IPSOC-512 Bij pollen op een lege
microblog treedt een
fout op

release notes
Foutsituatie
In de situatie van een lege microblog in
combinatie met 'automatisch updaten AAN' trad
een fout op.
Oplossing
Bovenstaande foutsituatie is opgelost.

IPSOC-517 Bereik van
ActivityMailer
instelbaar maken

Wens
Het is mogelijk om een e-mailattendering te
ontvangen van wijzigingen binnen het sociale
platform. Het is daarbij niet wenselijk dat
medewerkers automatisch een activity-stream van
'alles' gemaild krijgen. Dit moet per omgeving
instelbaar zijn.
Oplossing
Het bereik van de ActivityMailer is per omgeving
in te stellen. Hierbij kan gekozen worden uit de
volgende opties:







User; activiteiten gericht op je eigen
acties/profiel
FollowPerson; activiteiten verbonden aan
personen die je volgt
MemberOfGroup; activiteiten binnen
groepen waarvan je lid bent
OwnerOfGroup; activiteiten binnen groepen
waarvan je beheerder bent
FollowingGroup; activiteiten binnen
groepen die je volgt
All; alle sociale activiteiten

IPSOC-510 Like, Views en
CommentsCount
samenbrengen in
Metadata module

Wens
Het is wenselijk dat het liken op alle relevante
pagina's op uniforme wijze gebeurt. Daarnaast
moet het mogelijk zijn om meerdere emoticons
uit te delen.
Oplossing
De component voor het tonen van views,
comments en likes is volledig herschreven. Er is nu
één componentje dat gebruikt wordt op zowel
IPROX-nieuws-pagina's als in blogs en alle sociale
onderdelen van groepen. Het component bestaat
uit de volgende sub-modulen:
Views
Deze toont het aantal keren dat een pagina
bekeken is. Wat we onder 'bekeken' verstaan is
per omgeving via een setting in te stellen waarbij
10 seconden de standaard is. Dus: als een
detailpagina 10 seconden voor staat, wordt de
teller opgehoogd. Verder geldt:



Als iemand zijn eigen vraag/blog bekijkt,
telt het door.
Als iemand meerdere malen een pagina
bezoekt, wordt de teller gewoon
opgehoogd.

Comments
Deze telt het aantal reacties bij een bepaalde
post. Klikken op het icoon brengt je naar de
reactie-zone.
Visueel is er een onderscheid tussen reacties
(mogelijk bij nieuwsberichten, documenten,
evenementen) en antwoorden (op een vraag
binnen groepen).
Likes
Dit onderdeel bestond voorheen alleen uit een
duimpje. Het is uitgebreid met meerdere
emoticons waaruit de medewerker er per post één
kan kiezen, te weten:




Vind ik leuk (duim omhoog)
Vind ik niet leuk (duim omlaag)
Geweldig (hartje)

IPSOC-527 Vanuit het
activitystreamblok
doorklikken naar een
tijdlijnpagina

Wens
De startpagina toont een activiteiten-stream.
Hierin staan meldingen van activiteiten binnen de
groepen waar de medewerker een rol speelt. Ook
profielwijzigingen van collega's die men volgt,
staan in deze stream. Bij omgevingen waarin veel
gebeurt, verdwijnen de activiteiten-regels snel uit
beeld. Het is wenselijk dat het overzicht groter is
(maar ook overzichtelijk blijft).
Oplossing
Het bloktype 'social activities' is uitgebreid met
een aantal velden die de beheerder kan inregelen.
Hierdoor is het mogelijk om het blok op het
dashboard in te zetten als overzicht van zeer
actuele wijzigingen. Maar ook als dedicated
tijdlijn-pagina waarop een groter overzicht toont.
Instelbaar is:







Aantal items per pagina (bij meer krijg je
een meer-link) - op het dashboard zal het
aantal beperkt zijn (bijv. 10) maar op de
tijdlijnpagina kan het groter zijn (bijv. 50).
Maximale ouderdom activiteit-items hiermee kun je de tijdlijn 'actueel' houden
bijv. op een maand.
Maximaal aantal activiteit-items - hiermee
kun je het aantal inperken.
Een link vanuit het blok naar een andere
pagina. Hierdoor kun je vanuit het
startpagina-blok naar een tijdlijn-pagina
doorklikken waarop meer activiteitenregels staan.

Foutsituatie
IPSOC-538 Blogcard toont ten
onrechte creationDate
Op de startpagina staan blogkaartjes van de meest
actueel geposte blogs. De datum die hier getoond
wordt, is de creatiedatum (datum aanmaak blog).
Dit is onlogisch als iemand een blog aanmaakt en
deze pas na verloopt van tijd publiceert.
Oplossing
Op de blogkaartjes wordt nu de (eerste)
publicatiedatum getoond.
IPSOC-539 PersonSuggest moet
de juiste
Person/Search API
gebruiken

Wens
Bij het toevoegen van leden aan groepen is de
zoekfunctie (soms) traag.
Oplossing
De zoekfunctie van de PersonSuggest is
aangesloten op actuele Person/Search API met de
juiste parameters.

IPSOC-541 Mijn links weer
voorzien van functie
om in- en uit te
klappen

Wens
In release 2.8 (augustus) is het favorietenblok
aangepast om het verplaatsbaar te maken. Hierbij
is de uitklapfunctie (toon meer-minder) vervallen.
Deze moet hersteld worden aangezien
medewerkers soms heel veel links in het blok
hebben staan.
Oplossing
Het favorieten-blok is voorzien van inklap/uitklapmogelijkheden.
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