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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

Baseline IPMOD-1219 Toegankelijkheid: Tekstalternatief voor icoon externe link
Het icoon bij een externe link heeft een tekstalternatief 
gekregen: 'verwijst naar andere website'.

Baseline IPMOD-1218 Toegankelijkheid: Verbeteren foutidentificatie
Bij het geven van een reactie bij een artikel konden dubbele 
foutmeldingen optreden omdat de invoer zowel server-side als 
client-side werd gecheckt. Dit is aangepast.

Baseline IPMOD-1216 Toegankelijkheid: Alle iconen moeten een tekstalternatief 
hebben
Het RSS-icoon is voorzien van tekstalternatief 'RSS'.

Baseline IPMOD-1212 Toegankelijkheid: Uitvalmenu moet niet direct uitklappen 
bij focus op menu-item
Bij toetsenbordbediening van het uitvalmenu in de 
hoofdnavigatie, klapten de submenu's direct uit wanneer de 
focus op het menu-item kwam te liggen. Dit is aangepast. De 
submenu's klappen pas uit wanneer het dropdown icoon van 
het menu-item geactiveerd wordt.

Baseline IPMOD-1211 Toegankelijkheid: Verbeteren toegankelijkheid 
hoofdnavigatie
Uit de hoofdnavigatie van baseline sites zijn de role-attributen 
voor menu, menubar en menuitem verwijderd. Dit verbetert de 
toegankelijkheid van de hoofdnavigatie.

Baseline IPMOD-1192



Toegankelijkheid: Verbeteren contrast knop [Sluiten]
Bij de mogelijkheid om een afbeelding te vergroten wordt een 
lightbox geopend met rechtsboven een knop . Deze [Sluiten]
knop toonde met onvoldoende contrast ten opzichte van de 
achtergrond. Dit is aangepast.

Download IPMOD-1214 Bugfix: Zip-upload in paginatype 'Download' werkt niet 
meer
De zip-upload in het paginatype 'Download' werkte niet meer. 
Dit is opgelost.

Nieuwsservice IPMOD-1198 Functionele uitbreiding: Nieuwsservice krijgt instelling om 
stramien nieuwsbrief te bepalen
Aan het cluster Inhoud van het paginatype Nieuwsservice kan 
een nieuw veld 'Nieuwsbrief lay-out' van het type 'lay-out 
selectie' worden toegevoegd. In dit veld kan de redacteur een 
keuze maken uit vooraf ingestelde stramienen. Het 
geselecteerde stramien bepaalt de lay-out van de door de 
nieuwsservice gegenereerde nieuwsbrieven.

Selectie IPMOD-1217 Toegankelijkheid: Labels van velden visueel zichtbaar 
maken
Bij de paginatypen Zoeken en Index kan een zoekfilter met 
selectiemogelijkheden (maand, jaar) worden getoond. De 
labels die bij deze velden horen waren visueel verborgen. In 
het kader van de toegankelijkheid worden deze labels nu 
getoond.


