Release notes IPROX-MODULES versie 4.4.1942
Releasedatum: 14 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.
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Key
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Baseline

IPMOD-1050 Change: In het bloktype 'Superlink' wordt het alt-attribuut van
afbeeldingen niet meer automatisch verwijderd
In het bloktype 'Superlink' werd het alt-attribuut van afbeeldingen
automatisch verwijderd. Dit is aangepast. De redacteur kan per
afbeelding aangeven of deze 'decoratief' is of niet. Niet-decoratieve
afbeeldingen krijgen wel een alt-attribuut.

Baseline

IPMOD-1043 Change: Afbeeldingen in uitklapbare elementen moeten correct
tonen
Als er afbeeldingen worden opgenomen in uitklapbare elementen
zoals de vragen en antwoorden in een vraag-en-antwoord-index,
moeten deze correct tonen.

Baseline

IPMOD-1021 Change: Toegankelijkheid carrousel verbeteren
Diverse elementen van de carrousel zijn toegankelijker gemaakt. Dit
betreft o.a. de controls (bolletjes), de links en de play-pauze-knop.

Basis

IPMOD-1049 Change: Omgevingseigenschap 'Is andere IPROX' verwijderen
IPROX.Sharing is al enige tijd niet meer in gebruik, maar de
(complexe) code die daarvoor in de back-end aanwezig was,
bemoeilijkte soms andere (door)ontwikkeling. IPROX.sharing is
daarom verwijderd uit IPROX-CMS. Deze change zorgt ervoor dat de
optie 'Is andere IPROX' niet meer beschikbaar is als eigenschap van
omgevingen.

Basis

IPMOD-1030 Change: Ongebruikte formulier-elementen verwijderen
Formulier-elementen die niet meer gebruikt werden zijn uit de code
verwijderd.

Formulier

IPMOD-1032 Change: Verbeteren toegankelijkheid van Captcha
Een captcha (een afkorting van completely automated public Turing
test to tell computers and humans apart) is een reactietest die wordt
gebruikt om te bepalen of er al dan niet sprake is van een menselijke
gebruiker. In IPROX zijn verschillende vormen van captcha's
beschikbaar, o.a. een sommetje of de reCAPTCHA van Google
waarbij bepaalde onderdelen van een foto moeten worden aangevinkt.
In het kader van de toegankelijkheid heeft elke captcha nu altijd een
label. Het label 'captcha' is case-insensitive en is onderhoudbaar via
de referentielijst.

Formulier

IPMOD-1023 Bug: Verwijderen van bijlage lukt niet altijd
Wanneer een bezoeker vanuit het bevestigingsscherm terug
navigeerde naar het ingevulde formulier, was het niet mogelijk om een
eerder geüploade bijlage te verwijderen. Dit is hersteld.

Tijdlijn

IPMOD-1045 Bug: Afbeeldingen in tijdlijn tonen niet altijd
Er zat een bugje in de module tijdlijn. Afbeeldingen werden niet altijd
correct getoond. Dit is gefixt.

