Release notes IPROX-MODULES versie 4.4.1940
Releasedatum: 01 Oct 2019

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.

Release notes
Component/s

Key

Release Notes

Alle paginatypen

IPMOD-1033 Change: Lightboxen zijn toegankelijker gemaakt. Het sluiten van
een lightbox kan nu ook via toetsenbordbediening.

Alle paginatypen

IPMOD-1027 Change: Het blockquote-element wordt gebruikt om aan te
geven dat het gaat om een stuk tekst, dat uit een andere bron
geciteerd wordt. Deze change heeft blockquotes toegankelijker
gemaakt.

Alle paginatypen

IPMOD-1024 Change: Om de primaire navigatie toegankelijker te maken is de
opmaak-eigenschap 'strong' verwijderd.

Applicatielink

IPMOD-1012 Change: In het kader van de toegankelijkheid heeft elk iFrame
een eigen titel gekregen.

Baseline

IPMOD-1029 Change: In het kader van de toegankelijkheid is het (verborgen)
label van een zoekveld nu altijd gelijk aan de placeholder in het
zoekveld. De placeholder in het zoekveld is te onderhouden via
de referentietekst 'zoeken placeholder"

Baseline

IPMOD-1025 Change: Bij een afbeelding kan een link staan om een
vergroting te bekijken. Als een bezoeker met het toetsenbord
naar de afbeelding navigeert, wordt de focus direct naar deze
link verplaatst.

Basis

IPMOD-1034 Bugfix: Bij het invullen van een datum in een datumveld wordt
deze datum op juistheid gecontroleerd. Niet bestaande data als
31-04-2019 en 30-02-2019 werden echter ook goedgekeurd. Dit
is aangepast.

Fotoalbum

IPMOD-1040 Change: De bedieningsfuncties van een fotoalbum-lightbox zijn
toegankelijker gemaakt.

Fotoalbum

IPMOD-1031 Change: Het paginatype E-card (SendPage) werd niet meer
gebruikt en is verwijderd uit de code.

Waterschapsmodules, IPMOD-1036 Change: Tabbladen zijn toegankelijker gemaakt. Het openen
Zoeken
van de content op een tabblad kan nu ook via
toetsenbordbediening.
Zoeken

IPMOD-1028 Bugfix: Een webpagina kan (in een formulier) meerdere velden
van het type 'datum' bevatten. Bij het invullen van het eerste
datum veld, kwam die invoer soms onbedoeld in het tweede
datumveld terecht. Dit is opgelost.

