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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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Release Notes

Baseline

IPMOD-957 Change: Wanneer bij een gekoppeld fotoalbum wordt gekozen voor
de presentatiemogelijkheid 'miniaturen' worden nu ook de titels bij de
foto's getoond.

Baseline

IPMOD-952 Change: Het nieuwe gridblok 'Twitter' maakt het mogelijk om
twitterfeeds in uw eigen site te integreren. De feed toont in de vorm
van een carrousel waarbij elke slide een tweet toont. De link naar de
feed, het aantal tweets (slides) en het aantal seconden per slide zijn
instelbaar. Wilt u van dit nieuwe bloktype gebruik gaan maken? Geef
dit dan aan bij uw contactpersoon of bij de IPROX-helpdesk.

Basis

IPMOD-951 Change: Met Adobe Flash kan webinhoud worden gemaakt waarin
geluid, video en animatie worden gecombineerd. Flash werd in het
CMS soms gebruikt voor interactieve afbeeldingen zoals banners.
Omdat Flash tegenwoordig als verouderde techniek wordt gezien en
in moderne browsers standaard geblokkeerd wordt, is de
ondersteuning voor Flash beëindigd. Vanaf deze release kan geen
Flash meer worden geplaatst in het CMS. Bestaande
Flash-elementen worden op de website als download aangeboden.

Closedusergroups IPMOD-907 Change: Een bezoeker van een besloten deel ontvangt een door het
systeem gegenereerd wachtwoord om in te kunnen loggen op een
specifiek besloten deel van de website. Het minimale aantal karakters
voor dit wachtwoord staat standaard ingesteld op 12 karakters maar is
per implementatie aan te passen via een instelling op de server. De
wachtwoordgenerator, die de wachtwoorden voor bezoekers van
besloten delen genereert, houdt nu ook rekening met deze instelling.

Fotoalbum

IPMOD-946 Bugfix: In een fotoalbum kan een afbeelding uit de catalogus worden
opgenomen. Wanneer die afbeelding later werd verwijderd uit de
catalogus, werkte het fotoalbum niet meer. Dit is opgelost. Wanneer
een afbeelding uit de catalogus verwijderd wordt, wordt deze ook uit
het fotoalbum verwijderd.

Media

IPMOD-956 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 video's van de
externe videodiensten Youtube en Vimeo die geplaatst zijn in het
paginatype Media niet. In dat geval 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 specifieke teksten in het
blokje voor paginatype Media zijn te onderhouden via de
referentielijst.

Selectie

IPMOD-950 Change: Door bepaalde karakters te voorzien van een vaste
voorlooptekst kan in specifieke implementaties de Lucene query bij
het vrij zoeken worden uitgebreid met extra Lucene zoek logica.

