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Inleiding
Deze release bevat een aantal bugfixes en/of changes. Door InfoProjects zijn systeemtests en
implementatietests uitgevoerd. In deze releasenotes zijn alleen de wijzigingen opgenomen die voor de
gebruikers (redacteuren, webmasters, administrators) van belang zijn.
Naast de hieronder genoemde wijzigingen bevat deze release een optimalisatie in het kader van de
security. Uw contactpersoon bij InfoProjects kan u meer informatie geven over deze security-optimalisatie.
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Baseline

IPMOD-835 Change: Wanneer het startpunt van een navigatieblok een
transparante map of een virtuele map is dan wordt het startpunt niet als
link weergegeven.

Formulier

IPMOD-830 Change: We zien dat de door ons gebruikte captcha-oplossing (een
eenvoudige rekensom) in toenemende mate door spam-bots omzeild
kan worden. De bescherming is nog wel actief, maar sommige bots
proberen het net zo lang tot ze een goed antwoord ingevuld hebben.
We hebben hierop een aantal IP-adressen geblokkeerd (en blijven dit
doen), maar een eigenschap van dit soort bots is dat ze steeds andere
IP-adressen gebruiken.
Om hierop in te spelen hebben we reCAPTCHA geïmplementeerd in
ons product. reCAPTCHA is een alom bekende en veelgebruikte
captcha oplossing die een oplossing biedt tegen ongewenste
spam-bots. In eerste instantie hebben we reCAPTCHA V2
geimplementeerd. Deze versie is op dit moment de meest gebruikte
versie en vereist weinig effort van de beheerders van de website.
Mogelijk zullen we in de nabije toekomst ook reCAPTCHA V3
implementeren.
Indien u gebruik wilt maken van de reCAPTCHA V2 dan kunt u dit
aangeven bij uw contactpersoon of de IPROX-helpdesk. Om gebruik te
kunnen maken van de reCAPTCHA V2 zal de reCAPTCHA v2 namelijk
aangezet en ingericht moeten worden in uw omgeving. Hieraan vooraf

dient u een account aan te maken op https://www.google.com/recaptch
a/admin en reCAPTCHA API keys te genereren. Een API-key kan
gebruikt worden voor meerdere domeinnamen. Alle wenselijke
domeinnamen moeten wel opgenomen worden. Kies voor de
reCAPTCHA v2 en voor de Checkbox optie.
Ook voor de formulieren in de modules Feedback
(Reactiemogelijkheid), Prikbord, Reserveringen en Foto-album is
reCAPTCHA v2 geïmplementeerd.
Googleanalytics

IPMOD-866 Bugfix: Vreemde tekens in de Naam van een nieuwsbrief (zoals &,?, !)
worden nu in de utm-tag vervangen door % tekens zodat browser
Internet Explorer deze tags ook kan lezen.

Zoeken

IPMOD-870 Bugfix: zoektermen (zoals P&O) die een &-teken bevatten en geen
spatie(s) worden als één geheel gezien en leveren relevante
zoekresultaten op.

