
 
 

Release notes Facet 8.0 
 

In de release Facet 8.0 van 17-21 juli 2019 zijn vooral onderhuidse wijzigingen 

doorgevoerd. Er is een nieuwe BCLD, Facet PC App Portaal, update voor de FAO-server 

en een nieuwe rekenmachine. 

 

Het is van belang de cache van uw internetbrowser te legen om op een juiste manier van 

de ontwikkelingen van Facet gebruik te kunnen maken.  

 

 

BCLD 

Er is een nieuwe BCLD beschikbaar; BCLD 8.0.2.  

Enkele wijzigingen van de nieuwe BCLD: 

 De BCLD 8.0.2 maakt gebruik van Fedora 30. 

 De BCLD 8.0.2 heeft de mogelijkheid tot EduRoam ondersteuning. 

 De broadcom versie is bijgewerkt, bevat nieuwe drivers. 

 Er is uitgebreidere logging toegevoegd. 

 De parameters zijn vernieuwd, deze staan vermeld in de handleiding van de 

BCLD. 

 

BCLD 8.0.2 heeft gevolgen voor instellingen die gebruik maken van een FAO-server (bij 

offline afnames). De FAO-server is niet meer te benaderen met een IP-adres. In plaats 

van de FAO-server te benaderen via een IP-adres zijn er de volgende opties om de FAO-

server te benaderen; standaard certificaat, mDNS functie van de FAO-server of een eigen 

domeinnaam.  

 

Standaard certificaat  

U kunt gebruik maken van het standaard certificaat van de FAO-server, F00xxxx.fao-

facet.onl, waarbij F00XXXX, het FAO ID van uw FAO-server is. Dit neemt u, als A-record, 

op in uw DNS server. De standaard certificaatnaam gebruikt u in de afname URL. 

Voorbeeld: als uw FAO-server FAO ID F007899 heeft, stelt u in de BCLD als volgt in: 

https://F007899.fao-facet.onl/facet-afname.  

 

mDNS functie van de FAO-server 

Als de mDNS functie ingeschakeld is, wordt de FAO-server automatisch in het netwerk 

getoond. De BCLD zoekt naar de aanwezige FAO-servers. De naam van de FAO-server 

zal het FAO ID zijn dat aan de FAO-server is gekoppeld. Voorbeeld: als uw FAO-server 

FAO ID F007899 heeft (standaard hostnaam van een FAO-server), zal de naam F007899 

als beschikbare FAO-server worden gevonden door de BCLD.  

Door vervolgens deze FAO-server aan te klikken wordt de afname-omgeving van de 

betreffende FAO-server gestart.  

Dit werkt alleen met het standaard host certificaat. Heb je de FAO-server een andere 

DNS naam gegeven dan zal de BCLD deze FAO-server wel vinden, maar wordt de 

omgeving niet geopend.  

In de handleiding van de BCLD en FAO-server staat vermeld wat er hiervoor moet 

worden ingesteld. 

 

Eigen domeinnaam 

U kunt via het SSL portaal van de FAO-server een SSL certificaat aanmaken en 

registreren. Deze certificaatnaam gebruikt u in de afname URL. 

 

De hiervoor genoemde opties staan beschreven in de installatiehandleiding FAO-server 

en/of in de handleiding van de BCLD. Deze handleidingen zijn vanaf 22 juli 2019 

beschikbaar op de downloadpagina in het Facet portaal.  



 

 

Facet PC App Portaal 

Met de release van Facet 8.0 komt er een nieuwe versie van de PC App beschikbaar, 

Facet PC App Portaal 9.0.0. Deze app kan gebruikt worden voor previewen, inzage 

verlenen, correctie en/of beoordelen.  

Alle voorgaande versies van de app zijn vanaf 22 juli 2019 niet meer te gebruiken. Alleen 

de NT2 beoordelaars kunnen de oude versie van de App nog gebruiken tot 26 augustus 

2019. 

 

 

FAO-server 

Met de release van Facet 8.0 krijgt de FAO-server een OS update en wordt de Facet 

software bijgewerkt. De bestaande FAO-servers worden geüpdatet naar de nieuwe 

versie. Na de update wordt de FAO-server automatisch herstart. Na de herstart dient u 

het diskencryptiewachtwoord in te voeren. 

Na de release is de nieuwe ISO beschikbaar op de downloadpagina in het Facet portaal.  

 

 

Rekenmachine 

Vanaf Facet 8.0 is er een nieuwe rekenmachine in Facet.  

 

Dit zijn de wijzigingen: 

 De lay-out van een aantal knoppen is aangepast:  
o Breukteken  

o Wortelenteken  

o ^  

 De DEL knop wordt inactief als de berekening is uitgevoerd.  

 Als een nieuwe berekening wordt gestart, verwijderd de oude uitkomst. 

 Als er gewisseld wordt van weergave verschijnt er een leeg scherm.  

 Als je de wortelknop indrukt, verschijnt er op de nieuwe wortel () met de cursor 

tussen de twee haakjes.  

Bij de oude rekenmachine verscheen er wortel ( en dan werd het sluithaakje 

toegevoegd als de leerling de som uitrekende). 

Hetzelfde geldt voor sin, cos, tan en sin-1, cos-1 en tan-1, dus sin () in plaats van 

sin (. 

Bij de oude rekenmachine verscheen er wortel ( en dan werd het sluithaakje 

toegevoegd als de leerling de som uitrekende). 

Hetzelfde geldt voor sin, cos, tan en sin-1, cos-1 en tan-1, dus sin () in plaats van 

sin (. 

 


