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Inleiding
Dit zijn de releasenotes van de Cabman BCT RC 1.7.
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Nieuwe functionaliteiten
Koppeling CCV terminal

De Cabman BCT kan nu met de Verifone 820 terminal worden gekoppeld. Ritbedragen
worden via de comX en daarna de Verifone datakabel naar de betaalterminal gestuurd.
Hiermee kunnen ook creditcard betalingen worden gedaan. Voor prijs informatie kunt u
contact opnemen met uw sales contactpersoon.
Basismodus-inlog

Met de basismodus inlog kunt u kiezen voor bepaalde activiteiten, zoals verhuur en
onderhoud voordat u met uw BSN in hoeft te loggen.
KIWA keuringskaart

De KIWA heeft de codering van de keuringskaarten aangepast. De nieuwe passen zijn te
herkennen aan een pasnummer dat begint met 3 letters, deze werken niet op alle
voorgaande versies van de BCT. Vanaf 1.7 worden deze passen wel ondersteund.
Kilometerstand

De ondernemer of werkplaatspas heeft op het 3e tabblad een veld waar de dashboardstand
kan worden weggeschreven. Let op de BCT is nu voorbereid op deze functie, er dient nog
een update van de server te worden gedaan voordat dit kan worden gebruikt. Wij
verwachten deze update eind augustus.
Werken met losse creditcard terminal

Betaling met losse terminal. Creditcard kan weer geselecteerd worden als betaal optie en
vervolgens kan er een betaling uitgevoerd worden met een op zichzelf staande
creditcardterminal. Dit werkt dus weer zoals dit in de 1.3 versie mogelijk was.
Opgaaf reden te vroeg/te laat starten van een rit

Het is met de 1.7 release mogelijk om bij het te vroeg en/of te laat starten een reden van
opgaaf aan de chauffeur te vragen. Om dit te configureren kunt u een verzoek hiervoor bij
de helpdesk plaatsen.

Bug fixes
•

•
•
•
•
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De GPRS status die instabiel was en leidde tot verbinding status bij transport en
verbinding met wisselende waardes tussen 1 – 4 en een wisselende simstatus waarde
is gefixt.
De configuratie met een comX opstelling is stabieler geworden
Creditcard via de swipe methode is geoptimaliseerd en daarnaast gestabiliseerd voor
voertuigen met RAM verbinding.
De Garmin koppeling is verbeterd.
Daklicht issue dat bij een eerste rit na installatie van de BCT het daklicht het niet
deed, is ook opgelost.
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Volgende release
In de Cabman 1.8 release zitten onder andere de volgende features
•
•
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Rittenstaat over the air versturen
Het locken van het voertuig op een activiteit (verhuur, onderhoud etc.)
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