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Inleiding

Deze release bevat enkele bugfixes en/of changes. Door InfoProjects zijn systeemtests en 
implementatietests uitgevoerd. In deze release notes zijn alleen de wijzigingen opgenomen die voor de 
gebruikers (redacteuren, webmasters, administrators) van belang zijn.

Release notes

Code Release Notes

IPCMS-712 Change: lang="nl" span verwijderen en in link verwerken
Taal-attributen die  of  een link stonden (terwijl ze er  zouden moeten staan) om in op
zijn verwijderd en op de link gezet. Dit maakt het mogelijk om aan document-
iconen een tekstalternatief toe te voegen (toegankelijkheids-eis).

IPCMS-707 Change: (Focus)styling van randen van invoervelden is niet contrastrijk 
genoeg
De randen van de invoervelden in het CMS hadden onvoldoende contrast. 
Datzelfde gold voor de blauwe rand die bij toetsenbordfocus in beeld komt. Deze 
rand is ingesteld met CSS en had ook onvoldoende contrast. Om het CMS 
toegankelijker te maken zijn beide randen aangepast, ze hebben meer contrast 
gekregen.

IPCMS-706 Change: Invoervelden op inlogscherm moeten programmatisch kunnen 
worden bepaald
Aan de velden "gebruikersnaam" en "wachtwoord" die in het IPROX inlogscherm 
worden aangeboden was de waarde  gekoppeld. Dit is niet [autocomplete="off"]
conform de toegankelijkheidseisen. Het juiste attribuut voor het veld 
Gebruikersnaam is . Het juiste attribuut voor het veld [autocomplete="username"]
Wachtwoord is . Dit is aangepast.[autocomplete="current-password"]

IPCMS-705 Bugfix: Front-end editing: na sluiten van de lightbox moet focus weer op link 
terugkomen
Als op een pagina front-end editing mogelijk is, staat op die pagina's een klein 
slotje rechtsonder. Bij een klik op het slotje opent een lightbox. Bij het sluiten van 
deze lightbox moet - volgens de toegankelijkheidseisen - de toetsenbordfocus 
weer terugkomen bij het slotje. Dit is nu zo ingesteld.



IPCMS-704 Change: Front-end editing: tekstalternatief van het 'slotje' is te algemeen
Om een webpagina direct vanuit de website te kunnen editen (front-end editing), 
staat er een klein slotje met een link rechtsonder. Het tekstalternatief "Inloggen" bij 
dit slotje was te algemeen en daarmee verwarrend voor gebruikers van 
hulpsoftware. De kleine omvang en positie van deze link maakt visueel duidelijk 
dat deze link niet bedoeld is voor normaal gebruik. Als alternatief voor de 
presentatie wordt nu een beter tekstalternatief gebruikt: "Inloggen CMS".

IPCMS-599 Change: Nieuwe (SVG) IPROX iconen
Iconen in IPROX waren tot nu toe bitmap afbeeldingen (gif, png). Om het CMS ook 
op modernere/hoge-resolutie beeldschermen optimaal vorm te geven zijn alle 
iconen vervangen door nieuwe, contrastrijkere iconen van het type SVG. SVG 
staat voor Scalable Vector Graphics en is een op XML gebaseerd bestandsformaat 
voor statische en dynamische vectorafbeeldingen. Alle iconen hebben ook een 
restyling gekregen. Met nieuwe, moderne iconen is IPROX-CMS weer up-to-date.


