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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-1075 Bug: automatische redirect bij 404 pagina moet optioneel zijn
In 2017 is functionaliteit gerealiseerd om bij een 404-melding (pagina
niet gevonden) een afteller te tonen, gevolgd door een automatische
redirect. Dit had optioneel gedrag moeten zijn dat alleen optrad bij
gebruik van de alias '404-replace'. Het gedrag trad echter altijd op. Dit
is hersteld, de automatische re-direct vindt alleen plaats als er in de
structuur een item is met de alias '404-replace'.

Formulier

IPMOD-1066 Bug: Bij gebruik Google reCAPTCHA v2 is het label van de
beveiligingsvraag niet correct
Bij gebruik van Google reCAPTCHA v2 toonde (ook) de oude
beveiligingsvraag (het sommetje) in het label. Dit is gecorrigeerd.

Formulier

IPMOD-1065 Bug: veldvalidatie werkt niet goed bij gebruik autofill in browser
Microsoft Edge
Wanneer in Microsoft Edge formuliervelden automatisch werden
ingevuld (autofill) , verscheen bij de verplichte velden een melding dat
het veld niet was gevuld. Dit is gecorrigeerd.

Googleanalytics

IPMOD-1076 Bug: eventAction clickhandlers kunnen dubbel worden
aangemaakt
De module "Google Analytics" maakt op externe links en download
links een click event aan om deze clicks te tellen. In bepaalde
omstandigheden werd deze click event meerdere malen aangemaakt,

met als resultaat dat de betreffende externe link niet meer werkte (en
er oneindig veel hits naar Google gingen). Dit is gecorrigeerd, click
events worden nu niet meer dubbel aangemaakt.
Nieuwsservice

IPMOD-1064 Change: melding inschrijfstatus tonen aan geactiveerde
gebruikers
In de nieuwsservice kan een bezoeker zich via opt-in aanmelden.
Door te klikken op de link in de e-mail wordt de inschrijving bevestigd.
Het is mogelijk om nogmaals op de inschrijflink te klikken. Op dat
moment werd de bestaande inschrijving overschreven en kwam de
eerder gemaakte selectie van trefwoorden te vervallen. Dit is
aangepast. Bij het opnieuw aanklikken van de inschrijflink krijgen
bezoekers die al eerder geactiveerd zijn een melding te zien dat ze al
ingeschreven zijn. Ook toont er op het scherm een verwijzing naar de
optie om het profiel te wijzigen.

Tijdlijn

IPMOD-1071 Bug: Iconen tonen ook als er niets uitgeklapt kan worden.
Als hoofditems in een tijdlijn geen inleiding en geen subitems
bevatten, kunnen ze niet uitgeklapt worden. In dat geval moeten er
ook geen iconen (pijltjes) tonen.

