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Web 

104971 – Introductie administraties 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 
In deze versie is het beheer met betrekking tot de administraties toegevoegd. Voor veruit de meeste 
van onze klanten geldt dat er maar één administratie wordt gebruikt. In specifieke gevallen waarbij 
er sprake is van meerdere (vaak financiële) administraties is het nodig om meerdere administraties 
aan te maken. 

 

Per administratie is in te regelen hoe de doorbelasting van werkbonnen, workflowitems en 

contracten wordt geregeld. Daarnaast zijn er extra opties als er bijvoorbeeld wordt verwerkt via de 

facturatiemodule. 
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Met de introductie van de administraties in de Web zijn er ook extra rechten toegevoegd. Door deze 
rechten toe te kennen wordt ‘administratie’ zichtbaar in het admin panel. Het recht 7.15 – Manage 
administrations dient toegekend te worden. 
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102446 – Introductie dagboeken 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 
Ook de dagboeken zijn nu beschikbaar in de Web. De dagboeken zijn te benaderen via 
/backoffice/journals. Via het dagboekdetail kunnen de dagboekregels benaderd worden.  
 

 

 
 
Om bij te dagboeken te kunnen komen dienen de rechten 1.29 - Journals met de daarbij 
onderliggende rechten te worden toegekend. Daarnaast dient het recht 3.14.17 – Access to journals 
te worden toegekend. 
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106696 – Upload functionaliteit in admin panel 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 

Omschrijving 
In het kader van veilige software is de upload functionaliteit binnen het admin panel herzien. Het 
uploaden van afbeeldingen en documenten wordt nu strenger nagekeken. Dit zal ervoor zorgen dat 
er geen onveilige bestanden of afbeeldingen geüpload kunnen worden. 
 

107237 – Selecteren van regels in overzichten 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 
Een functionaliteit welke vaak werd gevraagd door onze klanten is geïntroduceerd in de 
Webomgeving. Er zijn een drietal functionaliteiten welke noemenswaardig zijn: 

- Het multi-selecteren door middel van het ingedrukt houden van de linkermuisknop 
- De selectie blijft staan als er meer regels worden bijgeladen 
- Het ‘alles’ selecteren filter selecteert de bijgeladen regels 

Om de nieuwe functionaliteiten goed uit te leggen is er een filmpje gemaakt met de werking van de 
functionaliteit. Het filmpje is te vinden via de volgende link. 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yjsCf2PSrEc&feature=youtu.be
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105982 – Objecten – Verhuurinformatie in het objectdetail tonen 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 

Omschrijving 
Wanneer er objecten als voorraadobject aan een verhuurproduct werd gekoppeld dan werd in het 
objectdetail niet getoond dat het object onderdeel uitmaakt van de verhuuradministratie. Dit 
gebeurde alleen als er geen voorraadmodule geactiveerd is. Omdat de voorraadmodule alleen 
verkoopproducten betreft is dit gecorrigeerd. 
 

 
 
 

 

106110 – Objectlocaties – Export toevoegen aan verplaatshistorie (movelogs) 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 
De export knop is toegevoegd aan de verplaatshistorie, ook wel te benaderen via /movelogs.aspx. 
Het exporteren kan zowel via de rechtermuisknop als bovenin via het icoontje met de drie puntjes. 
In de movelogs is het alleen mogelijk te exporteren volgens grid lay-out. 
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93305 – Inspecties – Status logs in object inspecties 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 
Om zichtbaar te maken naar wie de e-mails worden verstuurd, zijn de statuslogs in de web 
geïntroduceerd. De statuslogs worden zichtbaar indien recht 1.10.4 – Access to logs is toegekend en 
zijn te vinden onder het tabblad status logs in de object inspecties.  
 

 
 

99521 – Inspecties – Kolom ongeplande inspectie toevoegen aan object inspectie 

overzicht 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 
Om duidelijk te maken of de inspectie ongepland of gepland is, is de kolom ‘ongeplande inspectie’ 
toegevoegd. Deze kolom geeft door middel van een vinkje aan of de inspectie ongepland is. 
De kolom is te vinden in de object inspecties, te benaderen via /objectmis.aspx. 

 
Daarnaast is ook de filter ‘ongeplande inspectie’ toegevoegd om te filteren op de ongeplande 

inspecties. Door te filteren is het mogelijk om alleen de geplande of ongeplande inspecties in het 

overzicht te zien. 
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103908 – Inspecties – Toevoegen Object OI toevoeg wizard 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 
De OI-toevoegwizard is toegevoegd aan de Web omgeving. De functionaliteit is toegevoegd aan de 
Object OI planschema’s, te benaderen via /objectlocationmischedules.aspx. De nieuwe knoppen 
worden zichtbaar wanneer de volgende rechten zijn toegekend: 

- 3.0.1.2 – Access to WFI for Object MI schedule create wizard   
- 3.0.1.3 – Access to Object MI for Object MI schedule create wizard  

 

 
 
Als er op de knop ‘object inspecties genereren’ wordt geklikt, dan kan men de object OI 
planschema’s kiezen waarvan inspecties gegenereerd dienen te worden. Hierbij kan worden 
gefilterd op datum maar ook de kolomfilters kunnen worden gebruikt. 
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Wanneer er object inspecties zijn aangemaakt wordt men doorverwezen naar een overzicht waar te 
zien is welke inspecties aangemaakt zijn met een eventuele reden. 
 

 
 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de workflowmodule dan wordt de knop ‘Workflow items  
genereren’ zichtbaar. Als deze knop wordt gebruikt dan kan men Object OI planschema’s kiezen 
waarvan een workflowitem inclusief inspectie van aangemaakt dient te worden. Alleen de Object OI 
planschema’s waarbij ‘creëer workflow item automatisch’ is ingesteld worden hier getoond. 
 

 
 
 

 

104344 – Inspecties – Vullen van notitie bij toevoegen van afbeeldingen 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
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Omschrijving 
Bij het toevoegen van een afbeelding aan de inspectie werd er in de notitie ‘undefined’ toegevoegd.  
Wanneer er een afbeelding toegevoegd wordt zonder een notitie toe te voegen dan zal er niets 
worden getoond in het notitieveld. 
 

 
 

106432 – Inspecties – Sorteren op object ID 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 
In de objectmis.aspx of de object inspecties overzicht was het voorheen niet mogelijk om te sorteren 
op Object ID. Omdat het object ID een combinatieveld is waar gebruik gemaakt kan worden van 
zowel letters als cijfers worden de ID’s op een andere manier gesorteerd. 
 
 

 

107017 – Inspecties – Object OI planschema’s uitbreiden met OI plan norm kolom 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 
Aan het Object OI planschema’s scherm, ook wel /objectlocationmischedules.aspx, zijn een drietal 
kolommen toegevoegd. De kolommen hebben te maken met inspectienormen: 

- Inspectienorm 
- Inspectienorm ID 
- Inspectienorm omschrijving 

De kolom inspectienorm is een variabele kolom waarbij, wanneer de omschrijving is ingevuld, de 
omschrijving wordt getoond. Is de omschrijving niet ingevuld dan wordt de inspectienorm ID 
getoond. 
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107240 – Inspecties – Weergeven van voortgangsbalk bij inlezen metingen 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 

Omschrijving 
Op het moment dat er na het kiezen van een meetbestand op volgende gedrukt wordt dan worden 
de metingen ingelezen in Centix. Hiervoor bestaat een pop-up welke aangeeft hoeveel procent van 
de metingen al ingelezen is. Deze pop-up is na een update omgevallen maar nu in ere hersteld. 
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106537 – Personen – Wijzigen van status in overzicht 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 
Om de status van een persoon te wijzigen dan kon dit voorheen alleen per persoon via het 
personendetail. De functionaliteit om de status van meerdere personen tegelijk te wijzigen is 
toegevoegd. Door personen te selecteren en met de rechtermuisknop → voorgeselecteerde regels 
→ Status wijzigen te klikken kan in één keer de status van meerdere personen gewijzigd worden. 
 

 
 

 

106538 – Personen – Extra kolommen in overzicht 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 
In het personen overzicht zijn een aantal extra kolommen toegevoegd. 
Het gaat om de kolommen: 

- Aangemaakt op 
- Aangemaakt door 
- Gewijzigd op 
- Gewijzigd door 

Hierdoor is eenvoudig in te zien wie de persoon heeft aangemaakt of gewijzigd en wanneer. 
 

106709 – Personen – Kolom kostenplaats in tabblad locatiegebruikers 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 
Er wordt in Centix steeds meer met kostenplaatsen en kostensoorten gewerkt. Om personen te 

kunnen koppelen aan locaties wordt er gebruik gemaakt van het ‘locatiegebruikers’ tabblad in het 

personendetail. In dit tabblad was het voorheen nog niet mogelijk om de kostenplaats en 

kostensoort in te zien. 

De kolommen kostenplaats en kostensoort zijn toegevoegd in zowel de pop-up als men een locatie 

toevoegt als in het overzicht waar alle gekoppelde locaties in te zien zijn. 
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105849 – Workflow – Objecteigenaar automatisch invullen als object is gevuld 
Categorie: Functionaliteit aanpassen 

Omschrijving 
Wanneer er een object wordt gekoppeld aan een workflow item dan wordt automatisch de  
objecteigenaar toegevoegd als relatie. Wanneer er toch een andere relatie aan het workflowitem 
gekoppeld dient te worden dan is het altijd mogelijk om de relatie aan te passen. 
 

105853 – Workflow  – Nieuw contactpersoon toevoegen vanuit detail 
Categorie: Functionaliteit aanpassen 

Omschrijving 
Tijdens het maken van een workflowitem komt het weleens voor dat de contactpersoon nog niet 
voorkomt. Omdat men voorheen hiervoor eerst een contactpersoon in een ander scherm diende 
aan te maken, is nu een extra functionaliteit in het workflowdetail toegevoegd. 
 
In de pop-up welke tevoorschijn komt als er op het veld wordt geklikt, is de mogelijkheid om een 
nieuw contactpersoon toe te voegen geïntroduceerd. 
 

 
 
Het toevoegen van een nieuw contactpersoon resulteert in een nieuw tabblad, deze wordt na het 
opslaan weer afgesloten. 
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105215 – Producten – Opslaan na wijzigen van een categorie 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 

Omschrijving 
Wanneer de categorie in het productdetail werd aangepast, dan was het voorheen niet altijd 

mogelijk om op te slaan als er geen ander veld werd gewijzigd. De opslaan knop komt nu 

tevoorschijn als de categorie wordt gewijzigd. 

 
 

105217 – Orders – Omschrijving product 2 kolom toevoegen aan orderregels – 

orderdetail  
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
Omschrijving 
Aan het orderregels tabblad in het orderdetail is de kolom ‘product omschrijving 2’ toegevoegd. 
Deze kolom toont de tweede omschrijving welke is toe te voegen in het productdetail. 
 

 

105219 – Orders – Andere benaming kolommen verhuur object ontvangstaantal  
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 

Omschrijving 
In het orderregels tabblad in het orderdetail werden twee dezelfde kolomnamen gebruikt: Verhuur 
object ontvangstaantal. Echter zijn deze twee kolommen verschillend. Om onderscheid te maken 
tussen beide kolommen hebben ze allebei een andere naam gekregen: 

- Retourontvangst aantal 
- Verwerkte retourontvangst aantal 
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Koppelingen 

106551 – Exact Globe – Aanpassingen debiteuren/contactpersonen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 

Omschrijving 
Er zijn een aantal wijzigingen geweest met betrekking tot de relaties in combinatie met de Exact 
Globe koppeling. Zo kan er nu gefilterd worden op debiteuren of crediteuren zodat alleen één van 
deze groepen wordt opgehaald. Daarnaast wordt er nu bekeken of er al een notitie op de relatie 
staat zodat deze wordt behouden. 
 
Als laatste wijziging zijn de standaard emailgroep en standaard telefoongroep in de instellingen 
komen te vervallen. 
 
 

106711 – Exact – Werkbonomschrijving inkorten naar 320 karakters 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 

Omschrijving 
Regelmatig gebeurde het dat een werkbonomschrijving te lang was om te verwerken naar Exact. 

Hierdoor was het nodig om de werkbon opnieuw te activeren om de omschrijving aan te passen en 

opnieuw te verwerken. De werkbonomschrijving is ingekort naar 100 karakters zodat deze geen 

problemen geeft tijdens het exporteren naar Exact. 


