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Web 

86687 – Objecten – Objecten verplaatsen middels verplaatsmand 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 

Omschrijving 
Voorheen kon een object pas verplaatst worden als de gebruiker het recht ‘1.2.1.2 – Write’ heeft 
toegekend. Dit betekende dat de gebruiker schrijfrechten op het object nodig had om het object te 
mogen verplaatsen. Dit is niet wenselijk omdat steeds meer klanten gebruik willen maken van het 
object verplaatsen zonder het object aan te passen. 
 

 
 
Daarom is ervoor gekozen om wanneer recht ‘1.2.16 – Object – Batch – Add to movebasket’ is 
toegekend, het object verplaatst mag worden door middel van de verplaatsmand. 
 

105047 – Objecten – Toevoegen van Object OI staat aan het rapport 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 
Om op de rapporten in te kunnen zien of de geldigheidsdatum van objecten bijvoorbeeld bijna 
verlopen of al verlopen zijn is de kolom ObjectMIState toegevoegd. Hierdoor kan deze kolom 
toegevoegd worden aan het rapport zodat men ook rapporten kan maken met de Object OI staat 
van de objecten. 
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108597 – Objecten – Kopiëren van objecten 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 

Omschrijving 
Wanneer er in de eerste kolom gebruik werd gemaakt van afbeeldingen. Dan was het niet altijd 

mogelijk om de functie ‘object kopiëren’ te gebruiken. Zowel in de objecten als in de objectlocaties is 

het weer mogelijk om objecten te kopiëren als de eerste kolom de afbeelding van het object bevat. 

 

 

109632 – Inspecties – Toevoegen meetinstrument SecuLife ST PRO 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

Om de SecuLife ST PRO te ondersteunen is deze toegevoegd als meetinstrument in Centix.  
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108737 – Magazijnen – Introductie export over gehele dataset 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

Het exporteren van magazijnen volgens Grid lay-out is deze versie toegevoegd. Het exporteren kan 

zowel via de voorgeselecteerde regels als over de gehele dataset. 

Door te exporteren volgens Grid lay-out worden de kolommen die op het scherm staan 

geëxporteerd naar Excel. 

 

108604 – Magazijnen – Archiveren van magazijnen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

Het verwijderen van een magazijn is vaak niet mogelijk, dit komt omdat er bijvoorbeeld producten of 

orders aan gekoppeld zijn. Daarom is het vanaf deze versie mogelijk om door middel van een 

vinkveldje magazijnen te archiveren. In het magazijndetail is een extra veld toegevoegd waardoor 

het op archief zetten van een magazijn mogelijk is gemaakt. 

Wanneer een magazijn gearchiveerd is, wordt deze niet meer getoond in de keuzelijsten. 
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109111 – Magazijnen – Introductie inkoop indicatie 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

Er zijn steeds meer Centix omgevingen waar de wens is om niet voor het hele systeem maar om per 

magazijn in te kopen. In de aankomende twee versies worden deze wijziging en andere op het 

gebied van de inkoop doorgevoerd.  

Uit de wens van de klanten blijkt dat men vaak bijvoorbeeld niet in wil kopen voor magazijn in een 

auto. Daarom is er een vinkveld op het magazijn opgenomen om aan te geven of het betreffende 

magazijn mee moet lopen in de inkooproutines. 

 

 

100997 – Relaties – Opslaan na aanmaken relatie 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 

Omschrijving 

Wanneer een relatie wordt aangemaakt en er op opslaan werd geklikt, dan werd deze niet goed 

doorgevoerd en diende er nog een keer op opslaan te worden geklikt om de relatie goed op te slaan. 

Dit is aangepast zodat bij de eerste keer opslaan de relatie goed wordt opgeslagen. 
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107553 – Personen – Persoonslocatie wijzigingen na archiveren persoon 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 

Omschrijving 

Wanneer een persoon werd gearchiveerd dan werd automatisch de persoon op de persoonslocatie 

leeggemaakt. Hierdoor was deze locatie niet meer te wijzigen. Er is een aanpassing gemaakt zodat 

het archiveren van een persoon niets doet met de persoonslocatie. 

 

107908 – Workflow – Overzicht calculaties aangenomen werk 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

In het workflowdetail zijn de totaal bedragen en totale uren/producten toegevoegd aan het tabblad 

aangenomen werk. Door op het grafiek icoontje te klikken rechts bovenin komt er een scherm 

tevoorschijn met de totaal aantallen uren en producten welke voor gecalculeerd en gerealiseerd zijn. 

Dezelfde constructie is ook opgenomen op het tablad uren en producten: 

 

109177 – Werkbonnen – Afdrukken over gehele dataset 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

In het werkbonnen overzicht is het afdrukken over de gehele dataset toegevoegd. Het afdrukken 

over de gehele dataset kan volgens het icoontje rechts bovenin waarna men voor afdrukken kan 

kiezen.  
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103403 – Werkbonnen – Wijzigingen in detail 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

Het werkbondetail is op een aantal punten verbetert. In het werkbondetail zijn de volgende 

wijzigingen doorgevoerd: 

- Een pop-up venster met het telefoonnummer en e-mailadres als de contactpersoon is 

ingevuld 

- Uitgebreid kunnen zoeken wanneer men een contactpersoon probeert te zoeken 

- Vanuit de werkbon naar de locatie navigeren als deze ingevuld is 

- Vanuit de werkbon naar gerelateerde werkbon navigeren als deze ingevuld is 

- Een pop-up venster met het telefoonnummer en e-mailadres als het ‘toegekend aan’ veld is 

ingevuld 

- Uitgebreid kunnen zoeken wanneer men in het veld ‘toegekend aan’ zoekt 

- Mogelijkheid om te kunnen navigeren naar project als deze ingevuld is 

 

106794 – Producten – Producten exporteren naar import layout 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 

Omschrijving 
Omdat er verschillen zijn in de imports van de verkoop- en verhuurproducten dient eerst de filter op 
verkoop- of verhuurproduct te worden gezet alvorens het mogelijk is de import lay-out te kiezen.  
De helptekst waarin duidelijk wordt gemaakt dat de producten alleen volgens import layout 
geëxporteerd worden wanneer de filter op verkoop of verhuurproduct staat kwam niet altijd 
tevoorschijn op het getoonde exportscherm. 
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109250 – Producten – Import vaste activa 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 
In versie 4.5.15 is het veld vaste activa aan het product toegevoegd. Echter was deze nog niet 
toegevoegd aan het import bestand waardoor het nog niet mogelijk was de vaste activa in een 
import aan de producten toe te voegen. 
 
De vaste activa kan in kolom AT worden toegevoegd en is als Article2.FixedAssetGroupID.ID te 
vinden. 
 

108577 – Producten – Minimale en maximale voorraad bij verkoopproduct 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

Naar aanleiding van een groot aantal wijzigingen met betrekking tot de artikel voorraad voor de 

inkoop is bij het verkoopproduct een minimum en een maximum voorraad toegevoegd. Deze velden 

zijn alleen beschikbaar als het verkoopproduct een voorraadproduct is.  
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102447 – Facturatie – Mogelijkheid factuur definitief maken zonder rapport af te 

drukken  
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

De mogelijkheid om een factuur definitief te maken zonder een factuur af te drukken is toegevoegd. 

Door de financiële instellingen op de relatie op ‘Email factuur’ te zetten en de EDI bijlage op geen 

wordt er geen factuur meer afgedrukt. 

 

 

108338 – Facturatie – Escape na wijzigen factuur 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 

Omschrijving 

Na het wijzigen van de factuur is het mogelijk om de factuur op te slaan maar ook op escape te 

drukken en vervolgens de wijzigingen te wissen of op te slaan. In het factuurdetail werd deze functie 

echter niet goed gevalideerd waardoor er alsnog op opslaan geklikt moet worden en men daarna op 

escape kon klikken. 

De functie is hersteld zodat men na het drukken op escape een pop-up scherm krijgt om de 

wijzigingen op te slaan of te wissen en men vervolgens terug naar het overzicht wordt verwezen. 

 

108661 – Facturatie – Introductie export factuurregels in overzicht 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

In de factuurregels, te benaderen via /backoffice/invoicelines, is het exporteren geïntroduceerd. Het 

exporteren van factuurregels kan alleen via grid-layout maar is mogelijk door middel van de 

rechtermuisknop → voorgeselecteerde regels en over alle resultaten via het icoontje rechts bovenin. 

 



Document Classificatie: Internal use 
Versie: 1.0 / Status: Published 
Gepubliceerd op: 1-02-2021 / Review periode: Never 
Paginanummer: 10 van 14 
Release notes: Centix Online 4.5.16.0 
 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt 
samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Centix B.V. is niet aansprakelijk voor de directe of 

indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze publicatie. 

 

101726 – Inkoop – Introductie inkoopeenheden 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

In sommige gevallen wordt er in een andere eenheid ingekocht dan verkocht. In deze versie hebben 

we de mogelijkheid toegevoegd om op een leverancier aan te geven wat de inkoopeenheid is t.o.v. 

de verkoopeenheid. De verkoopeenheid is de ‘logistieke’ eenheid waarin de voorraad wordt 

opgeslagen (dus de aantallen in Centix worden weergegeven in de verkoopeenheid). 

Voorbeelden:  

• De verkoopeenheid van een kabel is een meter en de inkoopeenheid is een haspel waarop 

500 meter kabel op zit.  

• De verkoopeenheid van werkhandschoenen is per paar en de inkoopeenheid is een doos 

waarin 12 paar werkhandschoenen zit. 

 

 

 

108505 – Inkoop – Inkooporder uitbreiden met magazijn en afleverlocatie 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

Op het inkooporderdetail is de mogelijkheid om een magazijn en een afleverlocatie toe te voegen 

geïntroduceerd. Het magazijn en de afleverlocatie zijn te vinden op de detailpagina. 
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108570 – Inkoop – Uitbreiden inkooporder systeem instellingen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

De inkooporder instellingen zijn uitgebreid met een bestelvoorstel en een instelling voor een 

centraal magazijn. Op deze manier kan er aangegeven hoe er wordt ingekocht en welk magazijn als 

centraal magazijn zal dienen.  

 

108582 – Inkoop – Minimale/maximale voorraad implementatie 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 

Omschrijving 

Op een product kan een magazijn gekoppeld worden. Dit magazijn kan vanaf deze versie gebruik 

maken van de voorraadinstellingen van het product of zijn eigen voorraadinstellingen krijgen. 
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109082 – Inkoop – Op inkoopfactuurregels kunnen navigeren naar productdetail 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

Vergelijkbaar aan andere detailschermen hebben nu ook de inkoopfactuurregels een navigatie naar 

het product. 
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109025 – Inkoop – Verplaatsen inkooporderregels  
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 

Omschrijving 

Het verplaatsen van inkoopregels is handig als een automatisch aangemaakte concept inkooporder 

bijvoorbeeld toch bij een andere inkooporder gevoegd moet worden. Echter werkte deze functie 

alleen op de verkeerde orderstatus waardoor de functie onbruikbaar was. 

  

 

107879 – Contracten – Wijzigingen in de contracten 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 

Omschrijving 

Een aantal punten met betrekking tot de contracten zijn aangepast. Zo zijn velden welke andere 

waarden toonden in het overzicht dan in het detail aangepast en zijn velden welke geblokkeerd 

diende te worden nu ook werkelijk geblokkeerd. 

Het veld aangemaakt op, op het objectcontract toonde niet de juiste datum, daarnaast was het zo 

dat de prijsstelling een nummer aangaf in plaats van de bewoording. Dit was ook het geval bij de 

factuurperiode eenheid. 

Ook het veld ‘laatst gebruikte index’ is aangepast zodat het juiste indexjaar wordt getoond. 
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109079 – Verouderde Jquery vervangen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 

Omschrijving 

Voor de gemiddelde gebruiker zal deze verandering niks zeggen maar toch is hij belangrijk. In Centix 

worden er diverse componenten gebruikt om de werking soepel te laten plaats vinden. Deze 

onderdelen hebben ook onderhoud nodig zo is in deze versie het component JQuery vervangen door 

een nieuwe variant. Wij nemen dit soort meldingen wel in de release notes op zodat als er zich 

fouten optreden wij kunnen verwijzen naar de wijziging welke dit veroorzaakt. 

 

Exact Online Plugin 

108236 – Exact Online producten koppeling (van Exact naar Centix)  
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

Verkoopproducten kunnen vanaf deze versie vanaf Exact naar Centix gesynchroniseerd worden. 

 

108238 – Exact Online facturatie koppeling (van Centix naar Exact) 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

Omschrijving 

Vanaf deze versie is het mogelijk om gedane werkzaamheden en diensten vanuit Centix in Exact 

Online te factureren.  


