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Release Notes BeeClear v49.2
1. Introductie
Dit document beschrijft nieuwe functies en veranderingen in deze release. Ook worden bekende problemen en “workarounds” beschreven.

2. Over deze Release
Deze release is een security/bugfix release.
Opgelost in deze release:
 Deze versie lost o.a. het Wi-Fi WPA “sleutel herinstallatie kwetsbaarheid” ook wel KRACK genoemd in de Wi-FiClient modus van de BeeClear op.
 Layout bugs in de view(s) van verschillende resoluties (srcollen en menu “klapdeuren”).
 Geel-oranje highlight accenten (Home) verdwijnen bij het inschakelen van enkeltarief of uitschakelen levering.
 Diverse taalfouten.
 DSMR tijd functie is komen te vervallen.

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= telefoon, tablet, pc’s) 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
- Veel security fixes op het gebied van WiFi en kernel

6. Bekende bugs en beperkingen
6.1 Algemene opmerkingen:
* Het downgraden naar een vorige versie heeft een “factory reset” tot gevolg (terug naar standaard instellingen).
* Bij het verkeerd instellen van het Wi-Fi wachtwoord in WiFi-Client modus is het nodig om de BeeClear te resetten
of eerst in WiFi-server modus te zetten.
* De aansturing van de LAN-status LED werkt nog niet in alle gevallen.
* Ondersteuning van verborgen WiFi-netwerken is nog niet doorgevoerd (hidden SSID’s).
* Het downloaden van een back-up bestand *.mbc, 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).
* Er kan maximaal 2 uur tijdsverschil ontstaan in de gasregistratie (oplossing wordt aan gewerkt).
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Versie

Datum

Changes

Auteur
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opmerkingen

49.1

20/11/2017

Initial release

MvO

Nee

21/11/2017

Minor language tweaks

MvO

Nee
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