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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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Release Notes

Alle paginatypen IPMOD-1010 Change: In een platform met verschillende sites kan het gewenst zijn
om een link naar een item in een andere site (in hetzelfde platform) als
'externe link' te markeren. Deze functionaliteit is gerealiseerd en met
een specifieke setting te activeren.
Baseline

IPMOD-1015 Change: Uit recente toegankelijkheidsonderzoeken blijkt dat het voor
Succescriterium 2.4.7 (focus zichtbaarheid) en voor Succescriterium
1.4.11 (non-text contrast) het beste en eenvoudigste is om zoveel
mogelijk de standaard focus indicator van de browser te gebruiken.
Om hieraan te voldoen is de default styling die vanuit de modules
geleverd wordt aangepast.

Basis

IPMOD-1016 Change: Overbodige Mediatypes in de css zijn verwijderd.

Basis

IPMOD-1009 Change: Elke e-mail heeft twee afzender-adressen die aan het
verzenden zijn gekoppeld: de envelopafzender (Envelope sender) en
het Van: -adres (From: ). De envelopafzender is het adres waar
computers (smtp-servers) op moeten reageren in het geval van
bounce-berichten of fouten; het Van: -adres is het adres waar mensen
op moeten reageren. Bij de mails vanuit IPROX (b.v. na het versturen
van een formulier) zijn de envelopafzender en het Van: -adres
standaard gelijk.
Het kan gewenst zijn om verschillende e-mailadressen te gebruiken
voor de envelopafzender en het Van: -adres. In dat geval kan bij een
site het envelopafzender-adres redactioneel ingesteld worden. Dit kan
via de parameter ''E-mail envelope address' in de variant. Wanneer

deze parameter geen waarde heeft dan blijft de huidige
standaard-situatie gelden: het e-mailadres dat door de bezoeker wordt
ingevuld, wordt gebruikt als envelope adress.
Let op:
In het betreffende formulier dient de optie 'Gebruiker levert afzender
e-mailadres' AAN te staan
In het betreffende formulier dient de optie 'Afschrift versturen' UIT te
staan

