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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.
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IPMOD-1058 Change: Verbeteren basis styling carrousel
De vormgeving van de carrousel is onder handen genomen. O.a. de
knoppen en het bedieningspaneel hebben een betere styling
gekregen. De carrousel heeft nu een goede basis styling en zal in
implementaties direct al goed tonen. Indien gewenst kan in de
implementatie maatwerk-styling worden toegevoegd.

Baseline

IPMOD-1057 Bug: Tabellen met rand hebben ruimte tussen de cellen gekregen
Recentelijk is de normalize.css vernieuwd. Normalize.css zorgt ervoor
dat browsers elementen consistent weergeven. Vroeger waren er
meer verschillen tussen browsers dan tegenwoordig en daardoor
hoeven er in nieuwere versies van normalize.css minder verschillen
'gladgestreken' te worden. Toch waren sommige voorzieningen in de
oudere versie niet ongewenst. Door het opnemen van de nieuwe
normalize.css kregen bv. tabellen met rand een bepaalde
standaardwaarde waardoor er ruimte ontstond tussen cellen. Dit is
hersteld.

Baseline

IPMOD-1056 Bug: Opsomming in IE / Edge niet altijd correct
Wanneer redactioneel paragrafen binnen lijst-items werden
toegevoegd, ontstond in de front-end HTML die niet helemaal correct
was en waar bepaalde browsers (IE, Edge) niet goed mee om konden
gaan. De opbouw van lijsten met paragrafen binnen een lijst-item is
aangepast zodat die lijsten in alle browsers nu correct tonen.
Bijkomend voordeel is dat lijsten daarmee ook toegankelijker zijn
geworden (want: de HTML ervan is nu valide).

Baseline

IPMOD-1051 Change: Bij nieuwe blokrol een specifieke selectielijst kunnen
aanwijzen
In sites wordt gebruikt gemaakt van blokken, zowel op
landingspagina’s als in bijvoorbeeld de rechterbalk. Deze blokken
hebben een bepaalde stijl. Achtergrondkleur en tekstkleur kunnen
verschillend zijn. Om te voorkomen dat een redacteur dit bij elk blok
opnieuw in moet stellen, maken we gebruik van zogenaamde
blokrollen.
Via Configuratie >> Blokrollen kunnen de blokrollen worden
onderhouden. Voorbeelden van veelgebruikte blokrollen zijn:
'informatief', ‘uitgelicht’ en ‘attentie’.
Wanneer een gebruiker (administrator, engineer) een nieuwe blokrol
aanmaakte, werd hiervoor in de selectielijst "Blok rollen" automatisch
een entry aangemaakt, zodat de rol selecteerbaar werd bij een blok.
Gevolg was dat de selectielijst "Blok rollen" in sommige
implementaties behoorlijk veel items bevatte, waaronder items (blok
rollen) die helemaal niet selecteerbaar waren. Daarnaast was het niet
mogelijk om bij een bepaald bloktype alleen de blokrollen te tonen die
voor dat bloktype relevant waren. Dat was verwarrend voor de
redacteur.
Deze change zorgt ervoor dat nieuwe blokrollen niet meer
automatisch worden toegevoegd aan de selectielijst 'Blok rollen'. De
administrator kan bij het aanmaken van een nieuwe blokrol kiezen in
welke selectielijst de betreffende blokrol te selecteren moet zijn.
IPROX zorgt er vervolgens voor dat de blokrol aan deze selectielijst
wordt toegevoegd.
Wanneer de gebruiker geen keuze maakt, wordt de blokrol niet aan
een selectielijst toegevoegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor blokrollen
zoals 'main' en 'body'. Die hoeven niet selecteerbaar te zijn.

Mailinglist

IPMOD-1059 Bug: exporteren csv mailinglist gaat fout bij veel inschrijvingen
Wanneer een mailinglist veel inschrijvingen bevatte, trad er bij een
export van de gegevens een time-out op. Dit is opgelost. Ook
mailinglists met meer dan 10.000 abonnees kunnen gewoon
geëxporteerd worden.

Mediawidgets

IPMOD-1047 Bug: centreren van mediawidget zorgt ervoor dat deze niet meer
toont
Wanneer een mediawidget werd ingevoerd (bijvoorbeeld een Vimeo
video) en deze widget werd vervolgens gecentreerd dan toonde de

video niet. Dit is hersteld. De mediawidget toont correct, ook wanneer
een specifieke uitlijning of een klasse wordt toegepast.
Nieuwsservice

IPMOD-1060 Bug: nieuwsservice lijst met gekozen onderwerpen toont niet
correct
Bij een nieuwsservice met trefwoorden kan een bezoeker na
inschrijving kiezen voor de gewenste onderwerpen. In het
bevestigingsscherm wat hierna volgde was de opmaak van de lijst niet
correct. Dit is hersteld.

Reacties

IPMOD-1054 Change: Reacties kunnen exporteren
De reactiemodule is uitgebreid met een exportfunctionaliteit per
pagina. Reacties kunnen nu geëxporteerd worden naar een .csv
bestand.
Naast de reactietekst zelf zijn in het bestand de datum en tijd van de
reactie opgenomen, alsmede een aanduiding van de reactie waarop
werd gereageerd.

