Verze 1.6.6
Merbon SCADA Web Client
Přidáno: config.js nyní obsahuje parametr „MapHideProjectsWithoutGPS“ pro zobrazení/skrytí projektů
bez specifikovaných souřadnic v mapě projektů
Přidáno: Nová funkce umožňující hromadné nastavení hodnot do digitálních a analogových setterů
stejného typu (stejná funkční tlačítka v sloupci „Akce“)
Opraveno: Nyní již lze přesouvat body v grafu ekvitermy bez problémů
Opraveno: Parametr AppDefaultLanguage nyní správně nastavuje výchozí jazyk uživatelům (cs/en)
Opraveno: Nyní se správně ukládají změny požadavků na heslo v „Authentication policies“ na záložce
„Show Domain Details“ v Domain serveru
Opraveno: Graf ¼ hodinového maxima nyní správně zobrazuje hodnotu aktuálního odběru
Opraveno: Výjimky v TPG se už nezobrazují o den pozadu oproti reálné hodnotě nastavené v PLC
Opraveno: Požadavky na heslo při změně nyní reflektuje nastavení Domain serveru
Opraveno: Nyní již se správně aplikuje právo na zobrazení grafů ve výběru datových bodů

Merbon SCADA server
Přidáno: Nová funkce umožňující uživatelskou editaci u vybraných textových polí ve schématech
Opraveno: Funkce a zobrazení přepínacích tlačítek nyní odpovídá nastavení v RcWare Vision

Merbon Domain server
Opraveno: Skupina „ScadaSystemEventViewers“ nyní správně přiřadí práva na zobrazení akcí všech
uživatelů na instalaci SCADA (karta „Události“)
Opraveno: Uživatelské skupiny pro Alarm server se nyní vytváří správně bez ohledu na pořadí při instalaci
Opraveno: Nyní již lze zakládat uživatele s diakritikou v přihlašovacím jméně
Opraveno: Nyní již správně funguje detekce chyby při použití loginu v hesle uživatele
Změna: Popis v login screenu změněn z „Merbon Editor“ na „Merbon Domain server“

Merbon Messaging
Opraveno: znovu přidán chybějící výchozí uživatel messaging_client po instalaci

Merbon Installer Application
Přidáno: Odkazy pro stažení RcWare Vision editoru, Merbon SCADA a odkaz na licenční web v zápatí menu
Přidáno: Odkaz na web Domain serveru pro editaci uživatelské politiky a SCADA web v zápatí menu
Přidáno: Výběr cesty ke složce s projekty pro SCADA server – nyní je možné vybrat vlastní složku s projekty
Přidáno: Upravené licenční podmínky
Opraveno: Pád při smazání licencí při instalaci
Opraveno: Změněn popisek verze u .NET Framework na reálně vyžadovanou verzi 4.7.2
Opraveno: Nyní již lze po instalaci Domain serveru správně vybírat licence pro instalaci dalších služeb
Změna: Seřazení služeb na záložkách „Requirements“ a „Installation“ dle důležitosti
Změna: Rozdělení manuálů v záložce „Help“ na CZ a EN verze manuálů pro zpřehlednění
Změna: Intuitivnější grafický vzhled při Upgrade
Změna: Úprava funkcí povolených nástrojem „Setup IIS“

Merbon Database Adapter
Opraveno: Nyní již lze provést upgrade, pokud je služba nainstalovaná bez databáze

Verze 1.5.3
Merbon SCADA Web Client
Opraveno: Menší grafické chyby
Opraveno: TPG real bez přechodů lze nyní editovat
Opraveno: barvy TPG real hodnot mají nyní novou přiřazovací funkci
Opraveno: TPG base již nezobrazují záložku výjimky
Opraveno: Plocha po odkaz se zobrazuje správně
Opraveno: Změna intervalu grafu nezpůsobuje zrušení označení datových bodů
Opraveno: Proklik ze schémat do editoru datových bodů
Opraveno: Barvy modulo grafu
Opraveno: Obnovování hromadných animací alarmů ve schématech
Změna: Tlačítko pro změnu hodnoty nyní automaticky označí editovanou hodnotu

Merbon SCADA server
Opraveno: Výchozím stavem skriptových alarmů je „Normální“

Merbon Installer Application
Přidáno: Funkce Backup pro zálohování služeb
Přidáno: Nové stavy v prerekvizitách pro instalaci (requirements)
Opraveno: Porty obsazené službami SCADA nyní mají stav „Claimed“
Opraveno: Provedení funkce Upgrade nyní respektuje uživatelskou volbu ukládání historie
Opraveno: Detekce verze C++ Redistributable 15 v záložce „requirements“ nyní funguje správně

Verze 1.4.2
Merbon SCADA Web Client
Přidáno: plugin Mapa projektů
Přidáno: Výchozí hodnoty alarmů v CZ/EN
Opraveno: Ikony alarmů byly upraveny
Opraveno: Hodnoty alarmů jsou editovatelné
Opraveno: Barvy tlačítek se přenášejí z RcWare Vision i do SCADA
Opraveno: PNG export grafů obsahuje osy

Merbon Domain server
Byla vydána nová vizuálně i funkčně upravená verze

Merbon SCADA server
Opraveno: Alarm workflow
Opraveno: Funkce tlačítka ekvitermy ve schématu

Merbon Installer Application
Přidáno: Restart IIS po dokončení instalace
Přidáno: Panel Help – uživatelské manuály
Přidáno: Licenční ujednání v CZ
Opraveno: Merbon Database adapter cesta pro ukládání logů

Opraveno: Problémy s detekcí požadavků na instalaci služeb
Opraveno: Workflow jednotlivých kroků instalace
Změna: Nová ikona instalátoru

Verze 1.3.1
Merbon SCADA Web Client
Přidáno: Rozhraní mobilního webu
Opraveno: Tabulka historie alarmů

Merbon Installer Application
Přidáno: Lze spustit pouze jednu instanci instalátoru
Přidáno: Panel s poznámkami k verzím
Přidáno: Aplikaci nelze vypnout v průběhu instalace, upgrade nebo odinstalace služeb
Přidáno: Nelze se vrátit do hlavního menu v průběhu instalace, upgrade nebo odinstalace služeb
Opraveno: Záložka odinstalace vypisuje správnou hlášku
Opraveno: Vylepšení workflow záložek otevřených oken

Verze 1.2.5
Merbon SCADA Web Client
Opraveno: Načtení dat do grafů

Merbon Installer Application
Opraveno: Aplikace nemůže být ukončena v průběhu instalace, upgrade nebo odinstalace služeb.
Opraveno: UI příkazy
Změna: Některé UI zprávy a texty upraveny do správného formátu.
Přidáno: Kontrola C++ runtime verze 12 a 15 v rámci požadavků pro instalaci služeb.
Přidáno: Databáze a nastavení konfigurace služby Merbon Alarm Server.

