Release notes IPROX-Social versie 3.0.2006
Releasedatum: 07 Feb 2020

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.

Key

Release Notes

IPSOC-732 Functionele uitbreiding: het genereren van groepsnotificaties is instelbaar
Het is soms wenselijk dat een groep (tijdelijk) geen notificaties verstuurt middels de
activity-stream . Bijvoorbeeld als de redactie een groep wil voorbereiden voor gebruik en
de groep op voorhand (deels) vult met user-generated content. Hiervoor is een instelling
beschikbaar voor de gebruikers met de rol community-manager of groepsbeheerder. Deze
zorgt ervoor dat men bij het front-end bewerken van een groep kan instellen of er wel/geen
notificaties verstuurd moeten worden. Dit heeft betrekking op regels in de activitystream én
op de periodieke e-mailattendering.
IPSOC-735 Technische optimalisatie: nodig om blogs via app te ontsluiten
Voor organisaties met een intranet-app is het nu mogelijk om ook blogs in de app op te
nemen.
IPSOC-741 Functionele uitbreiding: gepubliceerde poll wordt opgenomen in activitystream
Zodra men in een groep een opiniepeiling publiceert, wordt deze opgenomen in de
activitystream van de groep, op het dashboard (de algemene tijdlijn) en in de
mailattendering.
Let op: deze uitbreiding vergt implementatie-inspanningen
IPSOC-742 Optimalisatie: afbreken in microblog
Het afbreken van lange woorden en links binnen de microblog is geoptimaliseerd voor
Internet Explorer.
IPSOC-746 Functionele uitbreiding: ordening groepen obv laatste sociale activiteit
Het is mogelijk om het groepenscherm te ordenen op basis van activiteit; de groep waar
de laatste sociale actie in heeft plaatsgevonden staat dan bovenaan. Hiermee komen deze
groepen automatisch op de voorgrond en verdwijnen inactieve groepen naar de
achtergrond. Voor de redactie betekent dat men de ordening op 'omgekeerd
chronologisch' moet instellen. Vervolgens wordt geordend op het (nieuwe) datum/tijd veld:

'Datum laatste sociale wijziging'. Dit veld staat in het meta-cluster en wordt bijgewerkt bij
elke sociale actie.
NB: deze uitbreiding vergt acties van InfoProjects (configuratie en settings)

