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Vernieuwd Beheerdersgedeelte
• Verbeterde layout qua kleuren en indeling. 
• Meer onderscheid tussen nieuwe invoer, bewerken of verwijderen
• Uitleg in formulieren verborgen en kan geopend worden via een dropdown waardoor de nadruk 

meer lig op de invoer.
• Optie tot verwijderen van pagina's toegevoegd ipv alleen bewerken.
• Lettergrootte in invoertekstvakken groter gemaakt van 10px (TinyMCE default) naar 12 px wat meer 

overeenkomt met de standaard lettergrootte van Dutch CMS.
Template bestand 

• Geen tabellen meer voor de layout.
Zie: http://dutchcms.deds.nl/index.php/weblog/codeupdates

Op statistieken pagina
• Datums naar Nederlands omgezet. Het is tenslotte "Dutch" CMS.

Algemene wijzigingen of toevoegingen
• PHP functie eregi gewijzigd in preg_match voor upwards PHP compatibility.
• Geavanceerd e-mail adressen filter ingebouwd. (Isemail van Dominic Sayers)
• Lijst van gereserveerde gebruikersnamen aangepast die alleen voor eigenaren of beheerders van 

het CMS zijn en dus niet door mensen gekozen mogen worden als gebruikersnaam als ze zich 
registreren.
Huidige lijst: webmaster, beheerder, admministrator, admin, adm, moderator, operator, root.
Deze namen kunnen alleen geregistreerd worden op basis van de beheerders ip adresssen. Met 
andere woorden alleen vanaf de pc's die toegang hebben tot het beheerdersgedeelte.
Suggesties voor toevoegingen aan deze rij zijn altijd welkom in het Forum !
Aanvullend hierop is deze functie nog verder uitgebreid. Ook namen die voorkomen in de domein of 
subsomeinnaam mogen niet gekozen worden. Voorbeeld http://dutchcms.deds.nl. Verboden zijn 
dan: dutchcms en deds ongeacht of ze in hoofdletters geheel of gedeeltelijk of in kleine letters (lower 
case) zijn geschreven.

• De beschrijving of korte introductie die ingevoerd wordt bij "beschrijving/samenvatting" bij het maken 
van een nieuwe pagina bij onderdeel Pagina invoer wordt voortaan ook voor de metatag description 
gebruikt in de broncode. Google kijkt hier waarschijnlijk toch wel naar dus dat staat fraaier dan dat je 
in Google een datum of iets dergelijks als beschrijving van een pagina ziet.

• eigenscript.js toegevoegd in de map javascripts. Dit houdt in dat je in DAT bestand je eigen 
JavaScript code kan plaatsen en dat die dan automatisch in de Dutch CMS code verwerkt wordt. Let 
erop bij upgrade naar weer een latere versie dat als je code daarin plaatst je die niet vervangt door 
het nieuwe lege bestand wat dan weer met het CMS wordt meegeleverd.
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