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Deze versie betreft een hotfix waarin een wijziging is gemaakt met betrekking tot niet werkende
functionaliteiten in de /mobile.

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.

Document Classificatie: Internal use
Versie: 1.0 / Status: Published
Gepubliceerd op: 9-02-2021 / Review periode: Never
Paginanummer: 2 van 2
Release notes: Centix Online 4.5.16.1

Web
110371 – Niet werkende functionaliteiten in de /mobile
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
In versie 4.5.16.0 heeft een wijziging plaatsgevonden met betrekking tot het vernieuwen van de
JQuery (meldingsnummer: 109079). Deze wijziging heeft er voor gezorgd dat een aantal
functionaliteiten in de /mobile niet meer goed werkten.
De volgende functionaliteiten zijn door onze klanten gemeld:
• Tijdens het aanpassen van het thema bleef het thema laden
• Het bekijken van de gegevens van de orderbasket leidt tot een wit scherm
• Het zoeken naar een bestemmingslocatie of eigenaar in de verplaatsmand werkte niet
• Het aanmaken of afhandelen van een werkbon lukte niet

De functionaliteiten werken weer in versie 4.5.16.1. De klanten die gemeld hebben dat zij
problemen ondervinden zijn geüpdatet. In versie 4.5.17.0 wordt de wijziging definitief gemaakt en
kunnen alle klanten weer gebruik maken van de functionaliteiten.

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.

