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Release Notes BeeClear v48.2
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:
 Layout bugs in de view(s) van verschillende resoluties, door het toepassen van bootstrap fluid .
 Afronding vindt plaats op 3 decimalen, ipv twee. Dit is niet handig voor Excel import/export.
 De berekening voor alle input velden van de tarieven werken nu.
 Back-up icm tijdzone verbeterd. Er was een uur tijdverschil voor/ en na import/back-up als er een back-up of CSV
import/export werd gebruikt.
 Het updaten van een volgende firmware versie zal ook het automatisch verversen (reload) van de content
inhouden.
 WiFi-Client staat nu standaard op “Automatisch”, dus DHCP modus.

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
- Debug feature bij geavanceerd. Hiermee kan inzage worden verschaft voor probleemdiagnose.
- In het Home scherm worden drie tijdstippen getoond. Hiermee kan snel een afwijking in tijdregistratie worden
gesignaleerd.

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 als er geen IP wordt
verkregen).
* 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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