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1 Medewerkers- en studentenwebsite
1.1 Story’s
Optie om verborgen ruimte pagina’s onvindbaar te maken voor externe zoekmachines (UW-2745)
Bepaalde documenten uit de verborgen ruimte zijn niet relevant voor externe bezoekers van de website, maar
krijgen tijdens het zoeken soms wel voorrang boven de documenten die belangrijker zijn. Verborgen ruimte
documenten betreffen vaak ook interne aangelegenheden. Om deze reden is het veld "Niet vindbaar in
zoekmachines" toegevoegd aan content- en landingspagina’s in de verborgen ruimte. Wanneer je dit veld aan
vinkt, zal het document niet meer vindbaar zijn voor externe zoekmachines.

Chatbot ontsluiten op Studentenwebsite (UW-3137)
Bij FSW was de wens aanwezig om een chatbot, ontwikkeld door het Onderwijs Servicecentrum van FSW, te
kunnen ontsluiten op de Studentenwebsite. Dit is mogelijk gemaakt. Op zowel de studenten- als
medewerkerswebsite is het nu mogelijk om een “Watermelon chatbot” contentblok toe te voegen via een
contactdocument of direct aan facultaire contentpagina.
NB. Het advies is om de chatbot nog niet toe te voegen, omdat deze in de front-end nog niet fraai getoond wordt.
Dit zal worden opgelost aan de kant van het Onderwijs Servicecentrum.
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2 Custom sites
2.1 Story’s
Custom site: “not findable in search” toevoegen aan channel settings (UW-3484)
Bepaalde vrije ruimte sites zijn niet relevant voor externe bezoekers, maar verschijnen wel in de zoekresultaten
van externe zoekmachines. We hebben het veld "Niet vindbaar in zoekmachines" aan de channel settings van
iedere vrije ruimte site toegevoegd, waarmee in te stellen is dat alle pagina’s van de betreffende vrije ruimte site
onvindbaar zijn voor externe zoekmachines.

2.2 Bugs
RSS-feed Nieuws custom site wordt niet goed gesorteerd (UW-3599)
Binnen de custom sites kwam de volgorde van de nieuwsberichten in de RSS-feed niet overeen met de volgorde
van de nieuwsberichten in het nieuwsoverzicht. Idem voor agenda. De volgorde is nu gelijkgetrokken.

3 Research Support Portal
3.1 Story’s
Vervolg pandosearch op RSP (UW-3468)
Diverse wijzigingen zijn doorgevoerd om het zoeken via Pandosearch mogelijk te gaan maken. Wordt vervolgd.

4 Technisch
Diversen:
•
•
•

issc_Docker_docker_centos7 repository Satellite-server gebruiken ipv direct van internet (UW-3597)
Goede documentatiestructuur opzetten tbv documenteren scenario’s regressie en smoke test (UW-3412)
Optimaliseren huidige automatische regressietest (UW-3571)
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