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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.

Release notes

1.  

2.  

Component/s Key Release Notes

Formulier IPMOD-1101 Change: Formulier bijdragen automatisch verwijderen
In het kader van de AVG is het gewenst dat de bijdragen (reacties) bij
een formulier ouder dan een bepaalde (instelbare) periode
automatisch uit IPROX kunnen worden verwijderd. Daartoe zijn er 2
systeemtaken toegevoegd aan de configuratie

Systeemtaak CleanObsoleteInteractiveEntries -> deze
systeemtaak staat standaard AAN en verwijdert alle 'overbodige'
bijdragen ouder dan 'vandaag'. Dit betreft bijdragen die toch al
niet in moderatieschermen toonden omdat ze alleen maar een
'technische rol' hadden (bv. voor tijdelijke opslag van bijlagen in
een te verzenden mail).
Systeemtaak CleanOldInteractiveEntries -> deze systeemtaak
staat standaard UIT en kan op verzoek aan worden gezet. Als
de systeemtaak AAN staat worden alle bijdragen ouder dan een
bepaald aantal (instelbare) dagen verwijderd; het aantal dagen
kan bijvoorbeeld op 365 worden gezet zodat bijdragen niet
langer dan 1 jaar bewaard blijven in IPROX. Na de ingestelde
periode worden de bijdragen en de bijbehorende bijlagen
verwijderd uit de database. Ze zijn daarna dus niet meer terug
te vinden via het moderatiescherm.

Als u gebruik wilt maken van de 2e functie kunt u contact opnemen
met InfoProjects.

Global IPMOD-1115 Bugfix: Mediawidgets moeten in HTML4 op class resolvestatus
checken
In release 1944 is een change opgenomen zodat de



Mediawidgetmanager oorspronkelijke classes op een element
honoreert. Deze change werkte niet in HTML4 en kon voor een loop
zorgen. Voor HTML4 (en andere niet-HTML5 output) is dit nu op een
andere manier opgelost.

Global IPMOD-1113 Change: Versnellen samenstellen gegevensset sitemap.xml
Het samenstellen van de gegevensset voor de sitemap.xml is
aangepast zodat dit voortaan sneller gaat.


