Wijzigingenoverzicht BICS
Hieronder treft u het overzicht van de wijzigingen in de laatste versies van BICS:
Versie 5.5.0.20201216
• Verbeteringen installatieproces
• Containerlocatie controle aangepast voor meerdere duwbakken

Versie 5.5.0.20200925
• Ondersteuning voor Mac OS 10.15
• Ondersteuning voor 32 bit OS vervallen
• Webservice (SOAP) berichtenuitwisseling toegevoegd
• Seinbepaling reden toegevoegd aan de seinvoering bepaling
• Seinbepaling voor verschillende type zeeschepen gecorrigeerd
• Vervallen scheepsnummer type ERN en OFS
• Controle op consistent gebruiken containernummer toegevoegd
• BICS berichtnummer generatie aangepast
• ETD voor aangemelde reizen kunnen wijzigen
• Leeg van indicatie ook voor niet-gevaarlijke goederen
• Geen default diepgang invullen bij nieuwe reis
• Enkele tekstuele verbeteringen

Versie 5.4.0.181116
• Update Java
• Kunnen opgeven van een additionele omschrijving van goederen/stofnaam
• Voor tankvaart de tanklocatie op kunnen geven
• Configureerbare CC e-mailadressen met condities voor uitgaande berichten
• Reisnummer default laten invullen
• Ondersteuning voor EDIFact streaming format
• Enkele tekstuele verbeteringen
• Validatie van gegevens bij XML import aangevuld

Versie 5.3.2.7052
• Verbeterde afhandeling ‘Reis opslaan & aanmelden’ knop

Versie 5.3.1.7039
• Ondersteuning voor Ubuntu 16.04LTS
• Ondersteuning installatie op Mac OS-X via .pkg installer
• Werken met grote adreslijsten en cascobestanden
• Verbetering in het invoeren van een samenstel
• Centrale notificatiemogelijkheid toegevoegd
• Het inzien van logbestanden via de applicatie toegevoegd
• Het inzien van de historie van de berichtencommunicatie per reis toegevoegd
• Samenvattende ladinginformatie per reis uitgebreid
• Multi-select acties op het dashboard toegevoegd
• Opgeven van een casco optioneel bij lading favoriet
• Analyse informatie toegevoegd aan de seinvoeringbepaling
• Controle dat tijdstippen bij vertreklocaties, tussenpunten en bestemming verplicht
opeenvolgend zijn aangepast naar waarschuwing
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Opmerking voor Mac OS-X gebruikers: download de nieuwe versie handmatig via deze link.

Versie 5.2.1.6900
• Ondersteuning voor Mac OS X 10.11
• Ondersteuning voor Ubuntu 14.04LTS
• Ondersteuning voor proxy configuratie
• Ondersteuning voor het importeren van adressen en casco’s
• Ondersteuning om ingelogd te blijven
• Gebruikersnotificatie bij het eerste gebruik van de applicatie
• Verbetering in de recent gebruikte items
• Verschillende notificaties en waarschuwingen toegevoegd om onbedoelde invoer te
voorkomen
• Demo mode toegevoegd tijdens de installatie van de applicatie
• Beveiligingsproblemen systeem-gebruiker en bics2-account opgelost
• Ondersteuning voor het valideren van dossiers zonder het dossier aan te melden met de
webservice voor 3e partijen
• Ondersteuning voor het verwijderen van dossiers met de webservice voor 3 e partijen
• Referentiegegevens in ERI-berichten in de taal van het gekozen eerste meldpunt
• Het aanmaken en versturen van reizen is vergemakkelijkt

Versie 5.1.2.6687
•Ondersteuning voor Windows 10, ondersteuning voor Windows XP vervallen
•Validatieregels advanced-setup verbeterd
•Selectie eerste meldpunt in advanced-setup en bij importeren dossiers verbeterd
• Ondersteuning voor BICSXML 2.0 import/export formaat toegevoegd
• Uitbreiding van de SOAP interfaces zodat 3e partijen downloads kunnen starten,
versieinformatie kunnen opvragen en de verbindingskwaliteit kunnen opvragen en
overschrijven
• Het formaat van het Common Access Reference nummer in de ERI-berichten aangepast
• Mechanisme toegevoegd dat na verloop van tijd automatisch de configuratie bijwerkt indien
de gebruiker het bijwerken niet start
• Validatieregel toegevoegd die afdwingt dat alle reizen in een reisplan hetzelfde naamgevend
schip hebben
• Reisplanscherm uitgebreid met informatie en invoermogelijkheid voor het aantal personen
aan boord, seinvoering en samenstel
• Reisscherm in advanced-setup aangepast zodat het mogelijk is om lading te corrigeren
• Locatie terminal naam toegevoegd bij reisgegevens op het dashboard
• Eerste meldpunten worden gefilterd op ondersteunde berichttypes
• Referentiegegevens meegeleverd in het installatiebestand
• De import van personen is uitgebreid zodat ook het totaal aantal personen wordt bijgewerkt
bij het importeren van een CSV-bestand en het is mogelijk om in één import actie
meerdere types te importeren (bemanning en passagiers)
• Zwakke https protocollen uitgeschakeld (SSLv3, TLSv1, SSLv2Hello)

Versie 5.0.2.6391
• Verbeteringen aan de containermatrix
• Nieuwe gebruikersvoorkeur voor invoer gevaarlijke / niet gevaarlijke goederen
• Weergave samensteleigenschappen verbeterd
• Selectie van casco voor invoer goederen verbeterd
• Mogelijkheid voor overschrijven eerste meldpunt toegevoegd
• Meer informatie op het dashboard
• Cascotype wordt getoond in overzicht casco’s en bij selectie
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• Verbeteringen aan de terugkoppeling fout- en statusinformatie naar de gebruiker
• Probleem met wijzigen vertreklocatie van een geannuleerde reis opgelost
• Probleem met downloaden van installer op Linux opgelost
• Probleem met importeren van een BICSASCII-bestand opgelost
• Probleem met verplaatsen van een gearchiveerd dossier opgelost
• Probleem in de weergave van gevaarlijke stoffen opgelost

Versie 5.0.1.6263
• Nieuwe tankcontainertypes t.b.v. seinvoering toegevoegd
• Automatisch sluiten van reizen aangepast t.b.v. vooraanmelden reizen
• Garantiebepalingen en licentieteksten bijgewerkt
• Vereenvoudigingen in de installatieprocedure
• Terugvalmechanisme bij import toegevoegd voor locaties, containertypes en niet-gevaarlijke
goederen
• Seinvoeringbepaling voor dienst- en pleziervaart geeft niet langer een foutmelding
• Ongewenste controle op goederen (tabel A/C) in seinvoering verwijderd
• Probleem dat casco's niet verwijderbaar zijn in samenstelfavorieten opgelost
• Gebruik van dropdownbox met toetsenbord verbeterd
• Zichtbaarheid checkbox verbeterd
• Autocomplete drop-downlist verbeterd, zodat deze bij een eerste toetsaanslag correct werkt
• Opties in keuzelijst eerste meldpunt uitgebreid en nu alfabetisch gesorteerd
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