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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

Component/s Key Release Notes

Baseline IPMOD-1140 Change: Front-end edit access kunnen disablen
Baseline sites hebben standaard 'front-end edit access': de
mogelijkheid om direct vanuit de website in te loggen (via het 'slotje').
Na inloggen kun je - mits je de juiste rechten hebt- bepaalde
onderdelen van de pagina bewerken. Deze feature kon tot nu toe niet
uitgezet worden, terwijl sommige klanten dit in de publicatieomgeving
helemaal niet gebruiken. Deze change maakt het mogelijk om
'front-end editen' via een setting UIT te zetten voor een omgeving.

Basis IPMOD-1145 Change: Referentielijsten verborgen kunnen houden voor de
front-end.
Niet alle referentielijsten zijn bedoeld voor de front-end. Deze change
zorgt ervoor dat referentielijsten die niet nodig zijn voor de front-end
verborgen blijven.

Formulier IPMOD-1139 Change: Aan datum-icoon alternatieve tekst toevoegen
Bij datumvelden in formulieren staat een icoon om de datum te
prikken (kalendertje). Volgens de toegankelijkheidseisen moet elk
functioneel icoon een alternatieve tekst hebben. Deze alternatieve
tekst ontbrak bij het datum-icoon en is nu toegevoegd.

Formulier IPMOD-1138 Bugfix: Melding incorrecte veld-invoer reageert niet goed op
correcties
Wanneer de invoer in een formulierveld niet correct is, toont er een
melding op het scherm. Deze melding verdwijnt weer als de bezoeker
de invoer corrigeert. Dit werkte niet goed bij formulieren  beveszonder
tigingsscherm. Dat is aangepast.



Formulier IPMOD-1137 Change: In afschriften geen links opnemen naar bijlagen
Als een bezoeker van de website een formulier invult, kan hij daarvan
een afschrift krijgen via de mail. Wanneer er bijlagen zijn toegevoegd
aan het formulier, worden bestandsnamen van deze bestanden ook
vermeld in het afschrift. Vanuit het afschrift kan het betreffende
bestand echter niet meer geopend worden.

Formulier IPMOD-1132 Bugfix: Formulier wordt geleegd nadat gebruiker toestemming
geeft voor cookies plaatsen
Aan elk formulier kan redactioneel een 'captcha' worden toegevoegd.
Er is ook een optie om in plaats van de standaard captcha (het
'sommetje') een meer geavanceerde captcha in te zetten:"reCaptcha
v2". ReCaptcha werkt alleen wanneer de bezoeker cookies heeft
geaccepteerd. Wanneer de bezoeker cookies pas accepteerde NA
het invullen van een formulier, werden - bij het herladen van het
formulier - de eerder ingevulde waarden verwijderd. Dat is aangepast.

Formulier IPMOD-1128 Change: 'Versie terughalen' niet aanbieden bij paginatypen met
responses
Sommige paginatypen in IPROX zijn 'interactief'. Dat betekent dat er
bijdragen van gebruikers worden opgeslagen in de CMS database.
Het gaat om de paginatypen:

formulier (enquête/mailform)

discussie

fotowedstrijd

opiniepeiling

prikbord

reserveringsitem

workshop

Bijdragen worden opgeslagen met verwijzingen naar ID's van clusters
en velden van pagina's. Als de redacteur een versie van een pagina
terughaalt, worden automatisch nieuwe cluster- en veld ID's
toegekend. Het gevolg is dat de eerder opgeslagen verwijzingen niet
meer matchen met de nieuwe ID's. Hierdoor kunnen eerdere
bijdragen niet meer bekeken worden (in moderatieschermen etc.).
Om die reden is de optie "Versie terughalen" bij deze paginatypen
niet langer actief.

Reacties IPMOD-1144 Change: Referentielijst gebruiken voor het blokkeren van
ongewenste mailadressen



In een specifieke referentielijst kunnen e-mailadressen worden
opgenomen. 
Als een bezoeker een reactie plaatst op de website en daarbij een
e-mailadres invult dat op deze 'zwarte lijst' staat, dan wordt de reactie
- ongeacht het ingestelde scenario - verborgen en kan deze alleen
worden getoond na goedkeuring van de moderator.

Reacties IPMOD-1135 Change: Reacties kunnen markeren als afkomstig van
"geverifieerd account"
Als een gebruiker (beheerder, moderator) ingelogd is en een reactie
plaatst op de website, heeft hij nu de mogelijkheid om aan te geven
dat de betreffende reactie "Geplaatst is door moderator". In dat geval
krijgt de reactie een extra visueel kenmerk.


