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SiteManager release versie 6.4.0  
 
 

CMS basissysteem 

 
� FEATURE: Bekijken geupload bestand 

Bij modules is er bij een file-upload-veld de mogelijkheid om het geuploade bestand nog 
te bekijken. Als het bestand een plaatje is zal een thumbnail getoond worden, in andere 
gevallen zal het bestand te downloaden zijn of te bekijken in een nieuw venster. 

� FEATURE: Datum laatst ingelogd 
Als je inlogt wordt de laatste inlogdatum getoond.  

� FEATURE: Data definities gesorteerd weergeven op module-detailpagina 
Een data definitie (bijvoorbeeld “nieuwscategorie”) bevat een aantal velden, deze worden 
standaard op aanmaakdatum getoond op een module-detailpagina waar dit object een 
relatie mee heeft (bijvoorbeeld “nieuws”). In deze versie is het mogelijk de volgorde van 
deze velden te beïnvloeden door een sortering op te geven. 

� FEATURE: Labels bij filters 
Momenteel worden bij filters in de modules standaard de veldnamen getoond, 
bijvoorbeeld ‘state’. Deze naam is nu te configureren. 

� FEATURE: Content items verwijderen die nog relaties hebben 
Indien te verwijderen content items nog relaties hebben met andere items wordt dat 
gemeld. Content items en gerelateerde items kunnen in één keer verwijderd worden 
(cascading delete).  

� FEATURE: Kopiëren content items 
Bij het dupliceren van een content item worden desgewenst nu ook relaties met andere 
items gekopieerd.  

� FIX: opslaan datum 
In uitzonderlijke gevallen kon een bepaalde datum niet worden geselecteerd, dit is 
verholpen.  

� FIX: Sortering lijst na filtering 
De sortering bij filteren ging niet altijd goed. Met name de datum-velden. Dit probleem is 
verholpen. 

� FIX: Fout bij toepassen filter 
Er kon een fout optreden bij modules dat direct na het aanmaken van een nieuw content 
item het filteren niet goed ging. Dit probleem is verholpen. 

CMS content editor (HTML Editor) 
� FEATURE: Inspringen lijst interne links 

Interne links springen in zodat niet alles in 1 lijst onder elkaar getoond worden. Tevens 
wordt de bovenliggende categorie getoond.  

� FEATURE: Layout dialogen aangepast 
Diverse opmaakoptimalisaties zijn doorgevoerd in dialogen in de HTML editor. 

� FEATURE: Target selector bij links in HTML editor 
Er is nu een keuze te maken tussen openen in hetzelfde of in een nieuw venster. 

� FIX: Ongewenste style-elementen bij SPAN tag 
Dit probleem is opgelost.  
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CMS module E-letter 
� FEATURE: Verwijderen van een e-letter 

Verwijderde e-letters blijven op de achtergrond bewaard zodat verwijzingen op een site of 
in een nieuwsbrief blijven werken.  

� FEATURE: Lengte overzicht e-letters instelbaar 
Het aantal in de overzichtslijst te tonen e-letters is nu instelbaar.  

� FEATURE: Duidelijker veldnamen 
Velden op de detailpagina hebben een duidelijker naamgeving.  

� FIX: Inspringen linkjes opgelost 
Het kon voorkomen dat linkjes in een preview 5 pixels insprongen.  

� FIX: Sortering lijst bij datumveld 
e-letters werden niet altijd correct gesorteerd. Dit probleem is opgelost. 

 

CMS module Poll 
� FEATURE: Het tekstveld bij de poll is aangepast. 

Dit veld is nu groter gemaakt.  
� FEATURE: Percentages bij resultaten 

Bij de resultaten worden nu ook de percentages getoond 
� FIX: Verwijderen of bewerken pollresultaten 

Een incidentele fout bij het aanmaken of verwijderen van een polloptie is opgelost. 
� FIX: Sortering lijst bij datumveld 

Polls werden niet altijd correct gesorteerd. Dit probleem is opgelost.. 
 

CMS module Banners 
� FIX: Paginaoverzicht werd niet getoond 

Bij het plaatsen van banners op pagina’s zagen gebruikers zonder rechten op de website 
structuur het pagina overzicht niet. Dit probleem is verholpen.  

 

Nieuwe CMS modules 
� FEATURE: Report module 

Er is een report-module beschikbaar waar klant-specifieke rapporten kunnen worden 
bekeken en afgedrukt. 

� FEATURE: Gebruikersbeheer 
De CMS Administrator beschikt nu over nieuwe mogelijkheden om gebruikers te beheren 
(aanmaken gebruikers, gedetailleerd instellen van rechten, toewijzen van rollen en 
wijzigen van wachtwoorden). 

 


