Toelichting release notes
31 juli 2014

2

Toelichting release notes Error! Unknown document property name.| 31 juli 2014

Inleiding release notes
Eind juli stippen we af met een tweewekelijkse release. Een korte maar krachtige toelichting bij de
meest zichtbare en opvallende vernieuwingen aan het kañooh webplatform.
Uiteraard is er meer veranderd dan beschreven in deze toelichting. Een volledig overzicht van alle
tickets, vind je terug op de client zone.

In deze toelichting geven we tekst en uitleg bij de volgende nieuwigheden:



Faceted Search: Zoekfunctie met filters
Ook nog in deze release
o Linken naar een niet-gepubliceerde pagina
o Regelmatige systeem- en veiligheidsupdates

Voor vragen of opmerkingen, contacteer ons op helpmij@kanooh.be
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Faceted Search: Zoekfunctie met filters
De zoekfunctie van het kañooh webplatform werd al meerdere malen geoptimaliseerd en aangevuld
met handige functionaliteiten. In de release van 3 juli ’14 werd de Google Custom Search Paddlet
gelanceerd en ook deze week maken we een verbetering bekend.
De Faceted Search helpt websitebezoekers sneller het gewenste resultaat terug te vinden. Deze
functionaliteit koppelt de zoekfunctie aan de taxonomie van de website, waardoor de zoekresultaten
kunnen gefilterd en verfijnd worden.

Even opfrissen
Bij het aanmaken en bewerken van een pagina kan je onderaan de taxonomie aanvullen. Hiermee
koppel je een of meerdere trefwoorden aan een pagina.
Voorbeeld
Je kan al de producten en diensten dat jouw organisatie aanbiedt categoriseren met de labels ‘Aanbod’ en
‘Oplossingen’. Ook nieuwsberichten kan je van het trefwoord ‘Nieuws’ voorzien, ook al bespreek je hierin
nieuwe producten en diensten.

Het aanmaken en organiseren van een trefwoordenlijst doe je in de back-end via Structuur >
Taxonomie > Algemene woordenlijst.
In de Faceted Search worden deze labels als filters gebruikt, waarmee zoekopdrachten kunnen
worden verfijnd. Deze filters worden links van de zoekpagina weergegeven en kunnen worden aan- en
uitgevinkt. Hoe meer trefwoorden worden aangevinkt, hoe verfijnder de zoekresultaten.
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Faceted Search installeren en gebruiken
Het activeren en gebruiken van de filters in de zoekfunctie van jouw website doe je in amper enkele
klikken. Hieronder maak je stapsgewijs kennis met deze functionaliteit.
Activatie






Ga in de back-end naar de Paddle Store en klik op Beschikbare Paddlets.
Hier vind je de Faceted Search terug, gepaard met volgend icoon.
Vervolgens kan je de functionaliteit bij Geïnstalleerde Paddlets instellen.
Selecteer waarop websitebezoekers zoekopdrachten kunnen filteren. Je kan de zoekfunctie
verfijnen door op paginatypes en/of algemene trefwoorden te laten filteren. (zie afbeelding)

Sla vervolgens de instellingen op en ga naar de front-end van je website om de Faceted
Search uit te proberen.

Gebruik


Ga naar de startpagina van jouw website en geef bovenaan in het zoekveld een woord in. In
het voorbeeld gebruiken we het zoekwoord: diensten.
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Aan de linkerzijde van de zoekpagina kan je filteren op inhoudstypes en tags. Door te klikken
op een trefwoord, verfijn je de zoekopdracht. Er zullen minder maar gerichte resultaten
overblijven.



Wanneer een tag wordt aangeduid, verschijnt een minteken voor het woord. Hiermee kan je
de filter terug uitschakelen, waarna er meer en algemene zoekresultaten verschijnen.
Ook de broodkruimel bovenaan wijzigt naarmate filters worden geselecteerd.



Ook nog in deze release
Linken naar een niet gepubliceerde pagina
Pagina’s die worden aangemaakt of bewerkt, staan best nog niet gepubliceerd. Zo zijn ze
enkel zichtbaar voor de redacteurs van de website, die ook toegang hebben tot de backend. Teksten en inhoud kunnen zo worden nagelezen en goedgekeurd, alvorens te
publiceren.
Met een navigatiestructuur pane kan je op een landingspagina, of in
de regio’s op een basispagina, verwijzen naar gerelateerde inhoud
waarop de bezoeker kan doorklikken.
Voor deze release waren ongepubliceerde pagina’s echter niet
selecteerbaar in de navigatiestructuur pane.
Vanaf deze release zijn menu-items naar niet-gepubliceerde
pagina’s wel te selecteren en zichtbaar voor de redacteurs. Op deze
manier weet je hoe navigatiestructuur panes er voor de bezoeker
uitzien eens de pagina’s gepubliceerd worden.
Een navigatiestructuur pane installeren doe je via Pagina regio’s in
de back-end van een pagina.
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Regelmatige systeem- en veiligheidsupdates
Binnen het ontwikkelingsproces van kañooh wordt veel tijd geïnvesteerd aan nieuwe functionaliteiten
en opties. Daarnaast verliezen we de performantie en veiligheid van het webplatform niet uit het oog.
We passen proactief de nieuwe updates binnen Drupal toe, de basis van kañooh.
Op die manier kunnen we stabiele en veilige websites garanderen, waarop zorgeloos kan worden
verder gebouwd.

