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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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Baseline

IPMOD-1092 Change : Styling op carrousel aanpassen
In release 1944 is de basis styling van de carrousel verbeterd. Dit had
tot gevolg dat eventuele blokrollen geen invloed meer hadden. Dit is
aangepast. Wanneer de redacteur een blokrol instelt, wordt deze in de
styling van de carrousel gehonoreerd.

Basis

IPMOD-1086 Change: Responsive gedrag voor mediawidgets kunnen
beïnvloeden
Mediawidgets werden verborgen als de breedte van het blok waarin
ze getoond werden kleiner was dan de ingestelde breedte van de
widget. Dat betekende dat Mediawidgets in de smalle weergave (op
mobiel) vaak niet toonden, in plaats daarvan werd de alternatieve link
getoond.
Veel widgets (zoals YouTube, Vimeo en GoogleMaps) zijn echter ook
met kleinere afmetingen goed te tonen. Daarom is voor deze typen het
gedrag aangepast: de afmetingen van de widget worden aangepast
aan de breedte van het blok waarin ze tonen.

Formulier

IPMOD-1085 Change: Labels van dropdown-vragen toegankelijk maken
Om de toegankelijkheid van formulieren te verbeteren zijn de labels
van selectievragen (weergave: dropdown) aangepast.

Formulier

IPMOD-1062 Change: Validatie bestandsveld aanpassen
De validatie van een bestandsveld in een formulier bestond uit 2
aparte checks. Hierdoor kon soms een conflict in foutmeldingen
ontstaan. Dit is aangepast zodat de getoonde foutmeldingen altijd
correct zijn.

Imagemap

IPMOD-1088 Change: Het verbergen van de titel 'Hotspots' verbeteren
Als een webpagina geen titel had én een blok van het type Imagemap
op diezelfde pagina had ook geen titel dan werd onbedoeld de titel
'Hotspots' onder de imagemap getoond. Dit is aangepast. De titel
'Hotspots' wordt altijd verborgen.

Imagemap

IPMOD-1082 Change: Mediawidgets in imagemap-popups kunnen tonen
Deze change maakt het mogelijk om in een popup van een imagemap
een mediawidget te tonen. Zo kan in een popup bijvoorbeeld een
video worden afgespeeld.

