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 Release Notes BeeClear v47.0 

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. Actueel presentatie kan voor of achter gaan lopen, soms wel een aantal uur per dag. 
2. Rolover functie verbeterd, en ook de hover functies in de presentaties. 
3. Critische URL-decoding bugs. 
4. Actueel presentatie traag (response is nu sneller).  
5. Menu structuur vertaald en geherstructureerd naar Nederlands, kleine taal verbeteringen (Engels naar 

Nederlands). 
6. Verander wachtwoord voorbereid, base64 encoding.  

3. Compatibele Producten 

De software is voornamelijk getest met het webbrowser product: “Google Chrome”. Doelstelling is dat het product 
met alle gangbare webbrowsers en alle apparaten (devices) 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 

Voor hardware versie 2 de LED status indicatoren geactiveerd.  
Voor hardware versie 1 de LED status indicatoren logisch gemaakt.  
Weergave onder Instellingen - -> Info - -> Serial Elektr.                   Serienummer van de slimme Elektr. Meter. 
Weergave onder Instellingen - -> Info - -> Serial Gas.                       Serienummer van de slimme Gas Meter. 
Weergave onder Instellingen - -> Info - -> P1-Signaal                       Status datastroom van de P1-poort. 
Weergave onder Instellingen - -> Info - -> SD-Kaart grootte            Opslag capaciteit SD-kaart. 
Weergave onder Instellingen - -> Info - -> SD-Kaart Vrije ruimte    Percentage vrije ruimte SD-kaart. 
Instellingen - -> Backup    Het: 
- opslaan van meterstanden en herstellen van de meterstanden.  
- Het kunnen downloaden van de meterstanden als backup.  
- Het kunnen exporteren en importeren van de meterstanden. 
- Het in Comma Separated Value CSV-formaat aanbieden van meterstanden.  
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6. Bekende bugs en beperkingen 

6.1 Algemene opmerkingen: 

*Na deze update is het nodig om F5 te gebruiken (ververs scherm / download content), anders lukt het aanmelden 
niet met beeclear/energie.   

*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 schalen van actueel weergave tekend de kalender door de presentatie(s) heen. Op Android gebaseerde 
devices kunnen 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 aanmeldwachtwoord te veranderen.  

*Het downloaden van een backupbestand *.bc, met de webbrowser van Microsoft (Edge) displayt het resultaat als 
ASCII-tekst. Dit geldt ook voor mobielle toestellen. Work-around: Gebruik een PC en andere webbrowser om de .bc 
bestanden te downloaden en op te slaan (liefst Google Chrome).  
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Revision History 

Versie Datum Changes Auteur Revisie 
opmerkingen 

47.0 24/2/2016 Initial release MvO Nee 

     

     

 

 

 


