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Deze versie betreft een hotfix, hierin worden alleen een beperkt aantal meldingen ‘gefixt’. De 

hotfixpunten worden ook in de volgende release meegenomen.   
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WEB 

126911 – Inloggen gebruikers en benaderen productcatalogus 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na het laten vervallen van de instelling om een gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken voor 
het inloggen van het systeem bleek dat gebruikers zonder een taal ingesteld te hebben op de 
gekoppelde persoon, niet meer in konden loggen.  
 
Ook bleek dat de productcatalogus niet meer te benaderen was als deze zo ingesteld is dat men niet 
van buitenaf de catalogus kan bekijken. Mede om deze reden is besloten een hotfix uit te brengen 
zodat gebruikers ten alle tijden kunnen inloggen en de productcatalogus weer te benaderen is. 
 
Deze melding komt uit een grote wijziging uit versie 4.5.37.0, deze versie is bewust klein uitgebracht. 
Geen enkele gebruiker heeft hierom hinder ondervonden. 
 

126904 – Inlezen metingen Metrel 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Om er voor te zorgen dat het inlezen van metingen met een Metrel meetinstrument beter verloopt, 
is er een code verbetering doorgevoerd.  


