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Releasedatum: 23 Dec 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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Alle paginatypen

IPMOD-1102 Change: Navigatiezones voorzien van aria-label
Om een optimale toegankelijkheid te waarborgen zijn
navigatiezones zoals 'Direct naar', 'Menu' en 'Sitepad' voorzien
van een specifiek aria-label. Wanneer er een titel voor een
bepaalde navigatie beschikbaar is, wordt nu 'aria-labelledby'
ingezet. Is er geen titel dan wordt 'aria-label' gebruikt.

Alle paginatypen

IPMOD-1098 Bugfix: Inhoudsopgave kan niet goed overweg met dubbele
ids
Door bepaalde kopieeracties binnen een HTML-veld kunnen per
abuis dubbele id's ontstaan. Het bloktype Inhoudsopgave kon hier
niet goed mee overweg. Dit is gefikst. Alle links in de
inhoudsopgave verwijzen nu naar unieke headings.

Evenementenagenda IPMOD-1087 Change: In een evenementenagenda direct alle toekomstige
evenementen tonen
Aan het eind van de maand komt het voor dat de startpagina van
de evenementenagenda geen evenementen bevat. De
startpagina toont immers de huidige maand die in dit geval bijna
afgelopen is. Bezoekers vergeten wel eens om door te klikken en
ze zien dan niet dat er in de volgende maand(en) wel
evenementen zijn.
Aan het paginatype Evenementen kan in het cluster
Eigenschappen een extra veld worden toegevoegd: 'Direct alle
toekomstige evenementen tonen'. Als de redacteur deze optie
aanvinkt, opent de evenementenagenda met een overzicht van al
le toekomstige evenementen. Er toont in dit geval geen

maandpager. Met de kalender of met het zoekformulier kan nog
steeds een specifieke selectie worden gemaakt.
Formulier

IPMOD-1099 Change: Tussenkop kunnen opnemen in formuliermail
Na het invullen van een formulier werden elementen van het type
'Tussenkop' niet meegestuurd met de mails (bestemming en
afschrift). In sommige gevallen was het echter gewenst om
'Tussenkoppen' wél op te nemen in de mails. Dit is nu
redactioneel instelbaar gemaakt. Wanneer de redacteur bij een
tussenkop het veld 'Tonen in mail' aanvinkt, wordt de betreffende
tussenkop opgenomen in zowel de mail naar het
bestemmingsadres als in het afschrift naar de invuller.

Imagemap

IPMOD-1094 Bugfix: Imagemap pop-ups tonen binnen afbeelding van
imagemap
Wanneer een hotspot aan de rand van de afbeelding van een
imagemap werd geplaatst, klapte de pop-up uit buiten het grid
van de pagina. Het effect bij lagere resoluties kon dan zijn dat de
afbeelding van de imagemap 'verspringt'. Dit is gefikst. De pop-up
wordt nu standaard binnen het vlak van de afbeelding getoond en
blijft dus binnen het grid.

Tags

IPMOD-1104 Change: Tags voorzien van "Start zoekopdracht met "
Om een optimale toegankelijkheid te waarborgen, hebben tags
een aanvulling "Start zoekopdracht met " gekregen, die niet
visueel waarneembaar is maar wel door screenreaders wordt
voorgelezen.

