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Release Notes BeeClear v46.3
1. Introductie
Dit document beschrijft de nieuwe functies en veranderingen van deze release. Ook worden bekende problemen
en workarounds beschreven.

2. Over deze Release
Opgelost in deze release:
1. Het serial.info bestand wordt volgeschreven iedere 10s (performance degradatie).
2. Het instellen en schrijven naar SD-kaart is erg traag (performance degradatie).
3. Na keuze voor Fabriek instellingen of uitzetten komt voortgang niet terug (nog steeds F5 nodig soms).
4. Voor de tabel-weergave dag berekening werd daltarief gebruikt ipv normaal tarief.
5. Overgang naar het nieuwe jaar icm wegschrijven & threading.

3. Compatibele Producten
De software is voornamelijk getest met het webbrowser product: “Google Chrome”. Doelstelling is dat het product
met alle gangbare webbrowsers werkt.

4. Upgrades
Alle opvolgende updates zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker zal dus zelf regelmatig op
updates moeten controleren in het update scherm.

5. Nieuwe Features
Weergave onder advanced - -> Updates - -> Uptime
Weergave onder advanced - -> Updates - -> Hardware versie
Weergave onder advanced - -> Updates - -> Software versie
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6. Bekende bugs en beperkingen
6.1 Algemene opmerkingen:
* Ondersteuning van verborgen WiFi netwerken is nog niet doorgevoerd (hidden SSID).
* Het initieel opstarten van de software in mobile resoluties laat gesloten menu opties zien.
* Het is nog niet mogelijk om import/export te doen vanuit de grafische interface (UI)
* Het schalen van actueel weergave tekent de kalender door de presentatie heen. Op Android gebaseerde devices
kan je hierdoor potentieel niet meer terug naar het hoofd menu.
* Het vinden van de BeeClear is niet altijd mogelijk met de BeeScan.exe tool (repeaters e.d). Hiervoor is een
redirection service gebouwd (http://beeclear.nl/mijnmeter).
* Het is nog niet mogelijk het aanmeld wachtwoord te veranderen.
* Er is een issue met de actueel weergave. Deze weergave kan wel tot 2 uur achter gaan lopen.
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