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Web
110371 – Niet werkende functionaliteiten in de /mobile (Hotfix 4.5.16.1)
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.
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109976 – Accepteren van Cookies na wijziging in JQuery (Hotfix 4.5.16.1)
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Na de wijziging met betrekking tot de JQuery in versie 4.5.16.0 was het niet meer mogelijk om de
cookies te accepteren. Afhankelijk van de browser instellingen blijven de cookies een langere tijd
staan waardoor dit niet door elke klant wordt opgemerkt. Er is een wijziging doorgevoerd zodat de
cookies weer te accepteren zijn.

109006 – Specificaties aanvinken bij exporteren
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
In het personen, relatie- en objectenoverzicht is het mogelijk om ook de specificaties
(eigenschappen) te exporteren als er wordt geëxporteerd volgens import lay-out.
Echter was het ook mogelijk om de specificaties toe te voegen als het grid lay-out was aangevinkt,
deze werden alleen niet getoond in het export bestand.
Na een wijziging wordt de functie om eigenschappen aan de export toe te voegen alleen zichtbaar
wanneer deze beschikbaar is en er geëxporteerd wordt volgens import lay-out.

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.
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110127 – Introductie koppelen/verwijderen SSO toegang via gebruikers overzicht
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Wanneer Single Sign On bij een klant werd geactiveerd in een bestaande Centix omgeving, dan werd
voor elke Single Sign On gebruiker een nieuw gebruikersaccount aangemaakt. Omdat dit dubbele
accounts veroorzaakte, is nu de mogelijkheid om handmatig Centix gebruikers om te zetten naar
Single Sign On gebruiker toegevoegd. Ook is het mogelijk om Single Sign On van een gebruiker te
verwijderen.
Door in het gebruikersoverzicht, te benaderen via het Admin panel → Systeem taken → Gebruikers,
de rechtermuisknop functie te gebruiken op de desbetreffende gebruiker is het mogelijk om Single
Sign On te koppelen of te ontkoppelen.
Naast het toevoegen van deze functie is ook de kolom ‘identity provider naam’ toegevoegd zodat
men kan zien of de gebruiker een Single Sign On gebruiker is en via welke Identity Provider.

110644 – Uitgebreid zoeken in een lijst vanuit een pop-up
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
In bijvoorbeeld de orderregels is het mogelijk om via ‘snel toevoegen’ uitgebreid te zoeken.
Wanneer er geen product wordt gekozen dan was het alleen mogelijk terug te navigeren door
tweemaal op escape te drukken.
De wijziging is nu toegevoegd, als men het uitgebreid zoeken sluit zonder een waarde te kiezen dan
is het mogelijk om terug te navigeren naar het overzicht door gebruik te maken van de escape toets.

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.
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93952 – Objecten – Standaard waarde bij objecttype eigenschappen
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer er een standaard waarde is toegevoegd aan het objecttype eigenschap (dus het onderhoud
van de objecttypes) dan werd deze bij de eerste keer openen van het detail niet getoond. Bij de
tweede keer openen werd deze wel getoond.

110043 – Workflow – Instellingen m.b.t. nummering workflow
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
De instellingen om de workflow te nummeren is aangepast, deze was alleen zichtbaar als de module
autonummering was ingesteld. Echter de instellingen mogen ook zichtbaar zijn als de module
autonummering niet gebruikt wordt.
De instellingen zijn te vinden via het admin panel → systeem instellingen → workflow systeem
instellingen.

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.
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109911 – Magazijnen – Introductie datasets in overzicht
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Na de introductie om magazijnen te kunnen archiveren in versie 4.5.16.0 is het nu ook mogelijk om
op dataset te filteren in het magazijnen overzicht.
De volgende datasets zijn beschikbaar:
- Actief
- Archief
- Alles

109261 – Producten – Vervallen instellingen product leverancier
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Vanwege de introductie van de besteladvieslijst in de Webomgeving zijn de instellingen met
betrekking tot de ‘Leverancier Voorraad’ en ‘Leverancier Voorraad controle datum’ komen te
vervallen.

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.
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105144 – Orders – Introductie transportkosten
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
De transportkosten zijn geïntroduceerd in de Web. Wanneer de rechten 7.25 – Manage transport
cost is toegekend kan men via de systeemtabellen de transportkosten benaderen.

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.
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105803 – Orders – Toevoegen van order afleverpersoon bij orderregels overzicht
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
In de orderregels, te benaderen via /backoffice/orderlines, is de kolom ‘afleverpersoon’ toegevoegd.
De kolom kan toegevoegd worden door de rechtermuisknop → kolommen functie te gebruiken.
Zowel het afleverpersoon ID als de afleverpersoon omschrijving van de afleverpersoon is
toegevoegd, ook is de kolom ‘order afleverpersoon’ toegevoegd welke de omschrijving toont als
deze beschikbaar is, is de omschrijving niet zichtbaar dan wordt het ID van de afleverpersoon
getoond.

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.
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100144 – Inkoop – Introductie product voorraad inkoop (besteladvieslijst)
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
In deze versie is de functie om een besteladvieslijst te creëren geïntroduceerd. Deze functie zat
voorheen al in de Office onder de naam ‘Artikel voorraad inkoop’.
In 4.5.16.0 zijn al een aantal wijzigingen doorgevoerd om de besteladvieslijst te kunnen
introduceren. In deze melding is het werkelijke overzicht geïntroduceerd, te benaderen via
/backoffice/productstockpurchase wanneer recht 3.14.19 – Access to product stock purchase is
toegekend.

Via de knop ‘genereer’ is het mogelijk een besteladvieslijst te genereren. Vervolgens komt er een
pop-up tevoorschijn met instellingen hoe de besteladvieslijst gegenereerd dient te worden. Na op
‘genereer’ geklikt te hebben zal na het verversen de besteladvieslijst tevoorschijn komen door
middel van regels in het overzicht.

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.
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102019 – Inkoop – Aangepaste omschrijving orderregel overnemen op
inkooporderregel
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer op een orderregel de omschrijving van het product werd aangepast, dan werd deze niet
overgenomen als hiervan een inkooporder werd gegenereerd.

109533 – Inkoop – Vanuit inkoopfactuur detail kunnen printen
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
De mogelijkheid om vanuit het inkoopfactuurdetail te printen is toegevoegd. Rechts bovenin is een
icoontje van een printer te vinden. De rapporten met rapportgroep inkoopfactuur worden hier
getoond.

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.
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Koppelingen
106058 – Profit – inkooporderlog
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Om gebruikers op de hoogte te kunnen stellen met betrekking tot het exporteren van gegevens met
betrekking tot de inkooporders en ontvangsten richting Profit is de inkooporderlog en de
inkoopontvangstenlog geïntroduceerd. De logs zijn te benaderen via de pagina van de profit
koppeling wanneer de Profit plugin is geactiveerd en de module inkoop is geactiveerd.

108937 – Exact Globe – Last sync data aanpassen na wijzigen van instellingen
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer een wijziging werd gemaakt in de instellingen van de Exact Globe koppeling dan werd de
datumnotatie omgezet naar de Engelse datumnotatie. Er is een wijziging doorgevoerd zodat de
datum op de Nederlandse datumnotatie blijft staan.

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.

