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Release Notes BeeClear v48.1
1. Introductie
Dit document beschrijft nieuwe functies en veranderingen in deze release. Ook worden bekende problemen en “workarounds” beschreven.

2. Over deze Release
Opgelost in deze release:
 Presentatie bugs gedeeltelijk opgelost voor de “Actueel” view (zoals het periodiek missen van data)
 Layout bugs in de view(s) van verschillende resoluties
 Het initieel opstarten van de software in mobile resoluties laat gesloten menu opties zien.


Het schalen van de actueel presentatie, wordt over de kalender heen getekend. Op Android gebaseerde
apparaten kunnen hierdoor potentieel niet meer terug naar het hoofdmenu.



Performance van de app verbeterd



Tekstuele verbeteringen in de GUI



Er wordt nu om bevestiging gevraagd bij het herstarten door de web UI dialoog



X-as datums voor de week presentaties is rommelig en verwarrend



Appliance kan crashen (overflow in requests en andere security bugs)



Info menu opties werkt niet voor sommige type meters

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 (eindpunten) 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
- Het is nu mogelijk het aanmeld wachtwoord te veranderen.
- Het info scherm toont nu ook het model / type “slimme meter”
- Weergave periode(n) keuzen logischer gemaakt. Er is nu de keuze uit: per uur/dag, dag/week, dag/maand, week/jaar,
maand/jaar, jaar/10 jaar. Dit geldt voor zowel de gas als de elektriciteit weergave.
- Het Info scherm toont nu ook het door de slimme meter gebruikte DSMR protocol versie
- Het is nu mogelijk om de gas presentatie te verbergen, als u geen gas registratie gebruik maakt.
- Het is nu mogelijk om enkeltarief weergave in/uit te schakelen in het geavanceerd menu weergave
- Het is nu mogelijk om de weergave van levering in/uit te schakelen in het geavanceerd menu weergave
- Het is nu mogelijk om meerdere versies (test)releases te bewaren en uit te proberen (twee update kanalen)
- Tooltips toegevoegd (tbv uitleg functies en zelfredzaamheid).

- Er is een extra update kanaal toegevoegd. Hiermee kunnen firmware testversies (unstable) worden uitgedeeld.
- Voorbereiding SSDP (voor het eenvoudig de BeeClear kunnen vinden in het lokale netwerk).
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6. Bekende bugs en beperkingen
6.1 Algemene opmerkingen:
* De aansturing van de LAN-status LED werkt nog niet in alle gevallen ( LED blijft initieel aan).
* Ondersteuning van verborgen WiFi-netwerken is nog niet doorgevoerd (hidden SSID’s).
* Het doorberekenen van de bruto velden is nog niet juist. Alleen de netto bedragen werken.
* 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 downloaden van een back-up bestand *.bc, met de webbrowser van Microsoft (Edge) displayt, het resultaat
als ASCII-tekst. Dit geldt ook voor mobiele toestellen. Work-around: Gebruik een PC en/of andere webbrowser om
de .bc bestanden te downloaden en op te slaan (liefst Google Chrome).
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