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Wijzigingsoverzicht
SaaS R33 | SaaS R36

In dit document worden beknopt de grootste wijzigingen opgesomd van de
Formulierenserver SaaS release 36 ten opzicht van Release 33. De werking van
de Formulierenserver R36 is in detail beschreven in de handleiding
Formulierenserver R36 (pdf).
Naamgeving van test- en productieomgeving is gewijzigd
R33: Test- en Productie modus
R36: Acceptatie- en Productieomgeving
Versiebeheer met Acceptatie- en Productieomgeving
Tot release 33 was er altijd één versie van een product en stond deze altijd in de test modus óf in de
productie modus. Vanaf de nieuwste release heeft u versiebeheer op vrijwel alle componenten van
een online formulier. Zo kunt u in een acceptatieomgeving bijvoorbeeld blijven werken aan een
formulier, product, pagina en tabel. Aan de live-versie in de productieomgeving verandert er niets,
totdat u een nieuwe versie van het formulier, product, pagina of tabel publiceert naar de
productieomgeving.
Bij de details van een product ziet u vanaf R36 de afhankelijkheden/relaties van het product met
andere formulierenserver-componenten, als het formulier, de vormgeving en tekstpagina’s.
Hints vs placeholder
In R33 werd de hinttekst getoond als de invuller van een formulier met de cursor over een veld
‘hovered’ (tooltip). In R36 wordt de hinttekst standaard gebruikt als placeholder. De hinttekst wordt
daardoor in een invoerveld in een grijs lettertype getoond en is overschrijfbaar. Op aanvraag kan de
placeholder worden teruggezet naar de tooltip-intelling.
Behoud van linebreaks in tekstvakken
Als de invuller van een formulier tekst plaatste in een tekstveld in R33 en met enter een witregel
toevoegde, werden deze zogenaamde linebreaks automatisch verwijderd bij het opslaan. Vanaf R36
blijven de linebreaks behouden, waardoor de opmaak van het ingevulde tekstveld op de
samenvattingspagina en op een eventuele pdf behouden blijft.
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Groepen
Vanaf R36 kunnen gebruikers worden toegevoegd aan groepen. Standaard is iedere gebruiker
binnen een klantomgeving lid van de vooraf geïnstalleerde groep Everyone. Door extra groepen te
creëren, kan de maker/beheerder van een formulier of product aangeven welke groep personen het
formulier of product mag bewerken en publiceren.
Multi-filter
Op verschillende plekken worden lijsten weergegeven. Denk aan de lijst met alle formulieren, of de
lijst met alle producten. Tot release 33 was het enkel mogelijk 1 van de beschikbare filters te
activeren. Vanaf release 36 kunnen meerdere filters tegelijk geactiveerd worden. Ook wordt er vanaf
R36 boven de lijstweergave een melding getoond met de actieve filters en de mogelijkheid om een
actieve filter uit te schakelen.
Geavanceerd Product Overzicht
Onder de menuknop Producten>Overzicht, vind je vanaf 36 een Geavanceerd Product Overzicht.
Deze lijstweergave biedt extra informatie over de producten. Zo zie je in de lijstweergave welke
producten gekoppeld zijn aan een authenticatiemethode, betaalwijze, ondertekendienst, groepen,
prefill- en productkoppelingen.
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