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Inleiding
Deze release bevat een aantal bugfixes en/of changes. Door InfoProjects zijn systeemtests en
implementatietests uitgevoerd. In deze release notes zijn alleen de wijzigingen opgenomen die voor de
gebruikers (redacteuren, webmasters, administrators) van belang zijn.
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Baseline

IPMOD-943 Change: Wanneer een landingspagina of zijbalk een blok bevat dat
een koppeling van een andere pagina betreft, toont standaard een
meer-link. Op die manier kunnen in het blok bijvoorbeeld de eerste 5
items van een nieuwsindex worden getoond waarbij het lijstje afsluit
met een link naar de complete nieuwsindex. In bepaalde situaties kan
het ongewenst zijn om die meer-link te tonen. Om die reden zijn diverse
bloktypen (o.a. Index, Evenementenagenda) uit te breiden met een
boolean-veld 'Meer-link verbergen'. Wanneer u hierin geïnteresseerd
bent, kunt u uw contactpersoon bij InfoProjects vragen om dit voor u te
configureren.

Baseline

IPMOD-941 Change: Bij het presenteren van een feed wordt in baseline bekeken of
dit als lijstweergave moet worden getoond (afhankelijk van beschikbare
metadata enz.) of met een header. Deze change zorgt ervoor dat
zoekresultaten standaard een presentatie met header krijgen (dus
onafhankelijk van de beschikbare metadata in de gevonden resultaten).

Baseline

IPMOD-940 Change: In het blok "Fotoalbum", waarin een fotoalbum wordt
gekoppeld om de foto's ervan in een blok te tonen, waren 2
presentatievormen beschikbaar namelijk "Bladeren" en "Slideshow".
Daar is nu een nieuwe optie "Miniaturen" bijgekomen, die alle foto's in
een 'diastrip' onder de hoofdfoto presenteert.

Basis

IPMOD-942 Bugfix: Door een eerdere change toonde het laatste deel van de pager
niet meer correct. Dat is opgelost. Het laatste deel van een pager toont
nu weer het volledige aantal resterende items.

Basis

IPMOD-921 Change: In onze websites bieden we vrijwel altijd de cookiebalk aan,

waarmee gebruikers kunnen aangeven of ze cookies accepteren of
weigeren. Afhankelijk van het ingestelde scenario zijn cookies per
default al geaccepteerd, of is daar een expliciete gebruikersactie voor
nodig.
Wanneer cookies NIET geaccepteerd zijn, tonen in de regel
mediawidgets en iframes (paginatype en blok "applicatielink") NIET.
Uitzondering zijn mediawidgets van types waarvoor in het
mediawidgettype-beheerscherm is aangegeven dat ze 'safe for cookies'
zijn.
Als mediawidgets en/of iframes uit beeld blijven omdat cookies
geweigerd zijn, toont er nu direct een blokje met de optie om cookies te
accepteren. Het blokje bevat ook de eventuele link naar de uitlegpagina
over cookies. De teksten in het blokje zijn per widgettype te
onderhouden via de referentielijst.
Mailinglist

IPMOD-945 Bugfix: Gebruikers met moderatierechten op mailinglists kunnen nu
ook meerdere inschrijvingen tegelijk invoeren via bulkinvoer.

