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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.

Key

Release Notes

IPSOC-747 Functionele uitbreiding: Blacklist voor het mijn-links-blok
Op de startpagina's van de meeste intranetten is het blok 'mijn links/mijn favorieten'
aanwezig. Hierbinnen kan de medewerker ook zelf links toevoegen. Er is een uitbreiding
beschikbaar gekomen om een blacklist te onderhouden. Hierin kan de redactie links
plaatsen waarvan je niet wilt dat de medewerkers die in hun mijn-links-blok zetten. Zodra
een medewerker een link wil toevoegen die op de blacklist staat, verschijnt een melding.
Ook deze melding is redactioneel en per link te onderhouden.
De blacklist kun je om uiteenlopende redenen inrichten: je wilt bijvoorbeeld niet dat
medewerkers deze sites bezoeken. Of je vindt het belangrijk dat men deze applicaties op
de geëigende weg opent (bijv. via een workspace) ipv via het intranet.
Let op: het inzetten van deze functionaliteit vergt configuratie-werkzaamheden en enige
front-end-styling.
IPSOC-752 Bugfix: secundair profiel kan niet geactiveerd worden
Bij omgevingen waar gebruik wordt gemaakt van secundaire profielen, kon een probleem
ontstaan met inactief gemaakte (primaire) profielen. Het was daardoor niet meer mogelijk
voor de betreffende gebruiker om in te loggen. Opgelost door het detecteren en omvormen
van secundaire profielen indien een bestaand primair profiel inactief raakt.
IPSOC-753 Functionele uitbreiding: impersonaten op basis van IPROX functie
Het impersonaten of na-apen van een gebruiker wordt vaak in test- en
acceptatie-omgevingen gebruikt om snel functionaliteiten te testen waarbij meerdere
personen/autorisaties betrokken zijn. Het impersonaten kon alleen globaal worden aan- of
uitgezet.
In sommige situaties is het wenselijk om ook in een productie-omgeving gebruikers te
kunnen impersonaten. Op deze manier kan op afstand mee worden gekeken met een
gebruiker indien deze problemen ervaart met het gebruik van de Social omgeving.

Met deze nieuwe functionaliteit kan een gebruiker via IPROX een functie "Impersonator"
krijgen en daarmee vervolgens andere gebruikers impersonaten in de Social omgeving.
IPSOC-754 Bugfix: scrollen op de homepage werkt niet op mobiel device
Door een onvolkomenheid in de component waarmee op de homepage dashboard
blokken kunnen worden versleept, was het vrijwel onmogelijk om te scrollen op de
homepage bij gebruik van een mobiel (Android) device.

