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In deze sprint leveren we de Interactie Paddlet op. Vanaf nu is het mogelijk om als bezoeker van de website te reageren op inhoud van pagina's.
Om spam zoveel mogelijk tegen te gaan wanneer bezoekers reacties toevoegen hebben we het invulformulier achter de schermen aangepast. Het
goede nieuws is dat we deze aanpassing direct doorgevoerd hebben op alle formulieren binnen de website. Dus ook contactformulieren,
webformulieren, nieuwsbriefinschrijfformulieren en de zoekvelden.
In totaal werden er 25 tickets afgewerkt. Klik hier om de details van de release na te kijken.
De status van de Anysurfer tickets vind je hier.

Interactie Paddlet
Op aangewezen pagina's kunnen reacties achter gelaten worden. Een goede mogelijkheid om meer interactie met bezoekers te krijgen, om
discussies aan te gaan of om te leren van reacties. Ook het maken van een blog behoort nu tot de opties. Lees in de FAQs hoe dat het beste
aangepakt kan worden.

Installatie
Na installatie van de paddlet kan er gekozen worden op de paddlet configuratie pagina:
op welke contenttypes de reactiemogelijkheid toegestaan wordt
of reacties eerst beoordeeld dienen te worden of direct gepubliceerd kunnen worden

Daarna kan per pagina de reactiemogelijkheid aangezet worden.

Reactie beheer
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Bezoekers kunnen reacties achterlaten en deze zullen allemaal terug te vinden zijn op de beheerpagina. Hier kunnen ze ook verwijderd, gewijzigd
of bekeken worden. Ook de pagina waarop de reactie geplaatst is, kan je eenvoudig openen. Middels de bulkacties of via het editeerscherm kunnen
reacties die eerst goedgekeurd dienen te worden, gepubliceerd worden. Uiteraard is het ook mogelijk om in bulk te depubliceren of te verwijderen.

Spam reductie - Honeypot
Voor de Interactie Paddlet staat dit al ingesteld, maar voor alle formulieren geldt natuurlijk dat er minder spam verwacht mag worden! We hebben
hiervoor gebruik gemaakt van Honeypot. Deze preventie voorziet een val voor spammers in de formulieren, zijnde een verborgen veld dat gewone
gebruikers niet kunnen zien maar dat wel door robots 'gezien' worden. Zodra een formulier op het punt staat verstuurd te worden en dit veld is
ingevuld , wordt het versturen tegengehouden.

Afgeronde bestekvereisten:
Apps

Interactie met gebruikers: Comment,
feedback en chat

Bezoekers reageren door bijvoorbeeld
commentaar te geven op inhoud

Apps

Interactie met gebruikers: Comment,
feedback en chat

Opties voor redacteurs om discussie per
pagina, per content type te modereren:
Sitebeheerder kan per node kiezen dit aan of
af te zetten

Apps

Interactie met gebruikers: Comment,
feedback en chat

Naast het plaatsen van commentaren, is het
mogelijk om notificaties te krijgen indien er
nieuwe commentaren zijn of indien de
becommentarieerde content wijzigt.

Hulp nodig?
Heb je vragen, dan kan je steeds terecht op de kañooh helpdesk. Maak een ticket aan via support.kanooh.be, mail naar helpmij@kanooh.be of bel
02/307 79 08.
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