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Inleiding

Deze release bevat een aantal 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

Component/en Code Release Notes

Alle paginatypen IPMOD-1147 Change: een voorziening realiseren om de cookiebalk 
tegen te houden.
Het is mogelijk om in bepaalde situaties geen cookiebalk te 
tonen. Dit kan bijvoorbeeld gewenst zijn als de pagina in een 
iframe wordt getoond.

Baseline IPMOD-1152 Bugfix: Cookiebalk uitsluiten van opnemen in 
samenvatting zoekmachine-resultaat
Het kwam voor dat de inhoud van de cookiebalk werd getoond 
in de samenvatting van een zoekresultaat (snippet) op 
bijvoorbeeld Google. Om dit stuk inhoud uit te sluiten van 
gebruik in zo'n snippet is het attribuut 'data-nosnippet' 
toegevoegd.

Formulier IPMOD-1157 Change: tekstveldtype "E-mail (aan)" toevoegen aan 
formulier
Er zijn formuliertoepassingen waarbij het gewenst is dat de 
invuller van het formulier zelf een e-mailadres als bestemming 
kan invullen. Hiertoe kan een tekstveld worden ingezet van het 
type "E-mail (aan)" (alias = 'to'). Als in een formulier een 
tekstveld wordt gemaakt van dit type wordt de redactioneel 
ingevulde 'Bestemming' overrulet door het e-mailadres dat de 
bezoeker hier invult. Let op: een dergelijk formulier kan het 
beste alleen aangeboden worden in combinatie met een 
captcha en/of een bevestigingsscherm, om spam te 
voorkomen.



Formulier IPMOD-1156 Change: een afbeelding als bijlage in de mail kunnen 
tonen
In het paginatype formulier kan aan het cluster "Element:
Bijlage" een veld "Afbeelding in mail tonen" worden 
toegevoegd. Als dit veld AAN staat worden afbeeldingen die 
als bijlage bij een formulier geüpload zijn, inline in de 
verstuurde mail opgenomen. Op deze manier kan een 
bezoeker van de website een eigen afbeelding versturen naar 
een specifiek e-mailadres.

Formulier IPMOD-1155 Change: Uitbreiding Formulier met element Fotokeuze
Aan het paginatype Formulier kan een cluster "Fotokeuze" 
worden toegevoegd, zodat door de redactie foto's kunnen 
worden geplaatst. Uit deze foto's kunnen bezoekers een 
selectie maken. Vervolgens kan de geselecteerde foto naar 
een specifiek e-mailadres worden verstuurd. Bent u 
geïnteresseerd in deze uitbreiding? Vraag uw contactpersoon 
bij InfoProjects om meer informatie.


