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Introductie
Deze release staat in het teken van de Kalender Paddlet. De ontwikkelaars hebben deze
sprint en een deel van de vorige sprint gebruikt om een mooi eindresultaat af te leveren
met verschillende weergave mogelijkheden. Ook kan een kalender in zijn geheel
geëxporteerd worden ofwel een als kalenderitem afzonderlijk.
In totaal werden er maar liefst 29 tickets afgewerkt! Klik 
hier
om een detail van de release
na te kijken.

De kalender paddlet
Maak kalenderitems aan en plaats deze in één of meerdere kalenders. De kalenderitems
gedragen zich als gewone pagina’s waar panes naast of onder geplaatst kunnen worden. De
verzameling kalenderitems vormt een kalender. Wanneer er tags aan kalenderitems
toegvoegd worden kunnen deze items in een aparte kalender weergegeven worden.

Installatie en gebruik
Ga naar de Paddle store en installeer de Kalender Paddlet. Nu is het nieuwe contenttype
“Kalenderitem” beschikbaar. Wanneer je een kalenderitem aanmaakt via Inhoud toevoegen
verschijnt het volgende scherm:

Hier kan een naam, begindatum en indien gewenst een einddatum ingegeven worden.
Wanneer er enkele kalenderitems aangemaakt zijn kunnen deze in een kalender geplaatst
worden middels een pane.

Resultaat

Type ahead functionaliteit
Ook de type ahead functionaliteit wordt deze sprint gereleased. Dit houdt in dat
gerelateerde zoekresultaten al tijdens het typen van het zoekwoord zichtbaar worden. Op
deze manier kan makkelijker gevonden worden waarnaar je zoekt.

Resultaat

Nogmaals: belangrijke wijziging in header
Zoals eerder aangekondigd worden de afmetingen van de header en de navigatiebalk in
deze release gewijzigd. De afgelopen 2 weken had je de tijd om de afbeeldingen voor te
bereiden. Vanaf nu kunnen deze geplaatst worden.

Planning
Release 16/07/2015

Nieuwe header en navigatiebalk worden geïntroduceerd. Plaats de
nieuwe versie van de afbeelding en het logo via de Theme Store op
je website. Je krijgt hier vanaf deze datum twee weken de tijd om
de nieuwe hoogte van de header (127 px) effectief te gaan
toepassen. Logo’s die te groot zijn zullen nog niet worden
afgesneden.

Release 30/07/2015

Laatste deadline om de achtergrondafbeelding en het logo te
updaten. Onaangepaste versies kunnen de look&feel van je
website in de war brengen.

Hulp nodig?
Heb je problemen met het aanpassen van je afbeelding of logo of heb je bijkomende
vragen, dan kan je steeds terecht op de kañooh helpdesk. Mail naar 
helpmij@kanooh.be
of
bel 02/307 79 08.

