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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-1081 Bug: Geneste facetten moeten inspringen
Als gevolg van een wijziging in release 1936 worden geneste lijsten
(dus: lijsten in lijsten) niet meer standaard voorzien van een marge
aan de linkerkant. Voor inhoud in een HTML-veld is dit niet relevant
maar geneste facetlijsten springen nu niet meer in. Dit is hersteld.

Baseline

IPMOD-1080 Bug: Combinatie van linklijst met tag en interne link toont niet
correct
Wanneer een linklijst in een HTML-veld een link bevatte met een
bepaalde opmaak (b.v. citaat of schuingedrukt) toonde de lijst niet
goed op de pagina. Dit is aangepast.

Formulier

IPMOD-932

Bug: Timeout na verwijderen van alle bijdragen
Wanneer voor een bepaald formulier via moderatie voor de optie
'verwijder alle bijdragen' werd gekozen, toonde na de verwijderactie
een scherm met alle bijdragen uit het hele platform. Bij grote
omgevingen konden dit er zoveel zijn dat er vervolgens een timeout
optrad. Dit is hersteld. Na de verwijderactie toont het tabblad
'Respondenten' zonder de verwijderde bijdragen.

Mailinglistservice IPMOD-1084 Change: Mailinglistservice foutmelding specificeren
Bij inschrijven voor de mailinglistservice zonder een mailinglist aan te
vinken, verscheen een algemene foutmelding die de bezoeker
onvoldoende houvast gaf. Dit is aangepast. Er toont nu een specifieke
melding: "Het is verplicht minstens 1 mailinglijst te selecteren". Deze
melding is onderhoudbaar via de referentielijst.

Nieuwsservice

IPMOD-1079 Bug: Nieuwsservice zonder trefwoordfilter slaat items met
trefwoord over
Wanneer voor een nieuwsservice geen filter (trefwoordklasse) was
geconfigureerd, maar voor een item wel een trefwoord was ingesteld,
werd het item niet opgenomen in nieuwsbrieven welke door deze
nieuwsservice werden aangemaakt. Dit is hersteld.

Workshops

IPMOD-1073 Change: Knop voor verwijderen van alle
workshop-inschrijvingen
Moderatie workshops: aan het tabblad 'Inschrijvingen' is de knop [Ver
wijder ALLE inschrijvingen] toegevoegd. Met een klik op deze knop
kunnen alle inschrijvingen voor een bepaalde workshop tegelijk
verwijderd worden.

