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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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Web
110799 – Uitlijning menu knoppen
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer er een hoofdmenu item werd aangemaakt zonder verwijzing dan werd de knop na de tekst
afgebroken. Hierdoor werden de menu-knoppen niet goed uitgelijnd. Door een aanpassing te doen
wordt nu met en zonder verwijzing dezelfde lay-out getoond.

111635 – Correctie in recht 7.15 – Manage administrations
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Het recht 7.15 – Manage administrations wordt gebruikt om de administraties te mogen aanpassen
in het admin panel. Echter werd dit recht ook gebruikt tijdens het controleren of een gebruiker de
administratie mag gebruiken tijdens bijvoorbeeld het toevoegen van een order.
Omdat de gebruiker altijd de mogelijkheid moet hebben om de administratie te gebruiken is het
controleren of de gebruiker de administratie mag gebruiken 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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111165 – Autofill functie op notitievelden
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Een aantal versies terug is de autofill functie door middel van dubbel klik op een notitieveld
geïntroduceerd. Echter is het mogelijk door meerdere keren te klikken in één keer een woord of
gehele zin te selecteren.

Omdat het ook mogelijk is om een woord of gehele zin te selecteren door meerdere keren te
klikken, is ervoor gekozen deze functie op een andere manier te implementeren. In de notitievelden
is een knop toegevoegd om de persoon, datum en tijd toe te voegen.

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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112114 – Gebruikers – Verwijderen van en verwijzen naar gebruiker in
gebruikersoverzicht
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Na de wijziging met betrekking tot de gebruiker sessies was het niet meer mogelijk om gebruikers te
verwijderen en naar het personendetail te gaan vanuit het gebruikersoverzicht. Dit is meteen
verholpen in deze versie zodat het weer mogelijk is om gebruikers te verwijderen en het juiste
personendetail te openen door op de gebruiker te klikken.

112327 – Gebruikers – Inactieve aanmeldverzoeken i.c.m. SSO
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer er geprobeerd werd om in te loggen met Single Sign On en de gebruiker heeft eerder het
inlogproces afgebroken, dan was het niet mogelijk om daarna het inlogproces te voltooien. Dit had
voornamelijk te maken met dat de gebruiker al op een manier aanwezig was, dit kan door het
gekoppelde e-mailadres of door de gebruikersnaam zijn.

Tijdens het koppelen van het subject-ID wordt nu gecontroleerd of de gebruikersnaam en/of het emailadres al aanwezig is in de database, wanneer deze niet aanwezig is, is het mogelijk om het
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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Subject-ID aan de gebruiker te koppelen. Wanneer de gebruiker door middel van dezelfde
gebruikersnaam of e-mailadres al aanwezig is, dan wordt er een melding getoond.

112901 – Gebruikers – Inloggen met SSO zonder dat gebruiker gekoppeld is
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Het is mogelijk, om met het gebruik van Single Sign On, de gebruiker zelf een account aan te laten
maken als de gebruikersnaam niet bekend is. Echter wanneer de gebruikersnaam werd aangemaakt
dan werd men niet automatisch ingelogd. Dit is aangepast zodat de gebruiker, na het aanmaken van
het account meteen is ingelogd en gebruik kan maken van Centix.

112886 – Import – Toevoegen van order import
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
De import wordt gebruikt om gegevens in Centix door middel van een Excel bestand in te laden.
Hierbij ontbrak de mogelijkheid om orders te importeren. De mogelijkheid om orders te importeren
is in deze versie toegevoegd, om de orders in te mogen lezen dient de ordermodule en het recht
1.8.1.5 – Create or Update ingeschakeld te zijn.

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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108069 – Objecten – Weergave standaardwaarde op objecttype eigenschap
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Op het objecttype eigenschap is het mogelijk om een standaardwaarde te koppelen zodat deze
automatisch ingevuld wordt. Ook is het mogelijk om de tabel relaties of personen toe te voegen
zodat de bestaande relaties of personen aan een eigenschap toe te voegen. Hierbij is het niet
mogelijk om een standaardwaarde in te voeren.
Wanneer ervoor gekozen werd om eerst een standaardwaarde toe te voegen en daarna een tabel
toe te voegen dan werd de standaardwaarde niet geleegd. Deze standaardwaarde wordt vanaf deze
versie leeggemaakt als deze ingevuld is en er een tabel wordt gekoppeld.

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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111114 – Objecten – Introductie statusveld objecttype
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
De mogelijkheid om objecttypes te archiveren is toegevoegd. In het objecttype detail is het mogelijk
een objecttype te archiveren door het vinkveldje ‘archief’ aan te zetten. In het overzicht is daarnaast
de kolom ‘archief’ en de dataset filter toegevoegd. Hierdoor kan er gefilterd worden op actieve,
gearchiveerde of alle objecttypes en is het mogelijk om alle

111115 – Locaties – Introductie statusveld locatietype
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Ook het archiveren van locatietypes is in deze versie geïntroduceerd. In het detail is een vinkveldje
toegevoegd waardoor het mogelijk is om een locatietype te archiveren. Als het locatietype
gearchiveerd is dan komt deze niet meer tevoorschijn tijdens het kiezen van een type in het
locatiedetail.

Naast het toevoegen van het vinkveld is ook in het locatietype overzicht een dataset filter
toegevoegd zodat er gefilterd kan worden op actieve, gearchiveerde of alle locatietypes.

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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111218 & 112186– Planning – Notitie op de relatie tonen
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
In de vorige versie is het tonen dat er een notitie op de relatie staat al toegevoegd aan de planning.
In deze versie is de werkelijke notitie op de relatie toegevoegd. Deze wordt getoond op het moment
dat men de muis op de werkbon heeft 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.
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111314 – Planning – Introductie helpfunctie bij het inplannen van workflowitems
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Bij een aantal functionaliteiten is het nodig om uitleg te geven hoe de functionaliteit werkt. Het
inplannen van workflowitems is hier een voorbeeld van. Daarom is in deze versie de uitleg hoe
workflowitems in te plannen toegevoegd. De uitleg komt tevoorschijn als men op de toevoegknop in
de planning klikt.

111653 – Planning – Keuzelijst tijdens toevoegen van objecten aan een planning team
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
In een eerdere versie is een correctie gemaakt met betrekking tot het zien van dezelfde objecten op
de planning. Dit heeft te maken met de contenttalen. Als er een contenttaal wordt toegevoegd dan
wordt voor elke taal een aparte regel gemaakt in de database.
Bij het toevoegen van een object aan de planning werd in de keuzelijst nog niet gefilterd op de juiste
contenttaal. Dit betekent dat als er een Engelse en Nederlandse vertaling van het object bestaat, het
object twee keer werd 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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111871 – Producten – Opvragen van productafbeeldingen
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer een product pagina wordt geopend, dan wordt er ook een afbeelding geladen. De manier
van laden ging nog niet zuinig, daarom is er een aanpassing gedaan om net zoals bij de locaties en
objecten afbeeldingen de productafbeeldingen zuinig op te vragen. Zuinig betekend in dit geval
minder dataverkeer en dus sneller (vooral bij mobiele verbindingen).

82191 – Producten – Waarden van eigenschappen overnemen op het object
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Op het product is het mogelijk om een objecttype en daarbij de behorende eigenschappen in te
vullen. Door een object aan te maken met hetzelfde product en objecttype wordt vanaf deze versie
de ingevulde eigenschappen op het product, automatisch overgenomen op het object

111961 – Producten – Tonen van samenstellingen op rapporten
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Vanuit een oude implementatie stonden nog velden in de database waar gebruik van gemaakt werd,
hierdoor werden de samenstellingen van producten niet altijd op de rapporten getoond. Door de
velden te verwijderen zijn de samenstellingen niet meer afhankelijk van de instellingen en worden
deze zoals verwacht op de rapporten 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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112332 – Producten – Zoeken op omschrijving bij toevoegen productcalculaties
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer men productcalculaties wil toevoegen aan OI-plannen of aan aangenomen werk, dan kon
er alleen gezocht worden op het ID van het product. In deze versie is een wijziging doorgevoerd
zodat niet alleen op ID gezocht kan worden maar ook op de omschrijving van het product.

91048 – Orders – Introductie picken in de Web
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
De mogelijkheid om te picken is in de Web geïntroduceerd. Door een detail aan de picklijst te
koppelen is het mogelijk om regels te picken, aan te passen, de picklijst op gepickt te zetten en de
picklijst te verwerken.
Het picken kan via twee verschillende manieren, via de zoekbalk bovenin of via de rechtermuisknop
→ voor geselecteerde regels → object picken op de regel. In beide gevallen wordt er een pop-up
getoond met de objecten welke gepickt kunnen worden. Het juiste object kan geselecteerd worden
waarna er op volgende geklikt kan worden. Daarnaast kan door middel van het dubbel klikken op de
regel ook meteen gepickt worden.

Rechtsboven bevindt zich een knop om de status van de picklijst te wijzigen naar gepickt, staat de
picklijst op gepickt, dan is het ook mogelijk de picklijst opnieuw te openen.

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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Door gebruik te maken van een scanner, kan via het picklijstdetail een QR-code of barcode gescand
worden om snel het juiste object te kunnen picken. Dit kan ook eenvoudig door het ID in te tikken en
op enter te drukken.

Wanneer de picklijst volledig gepickt is, is het mogelijk om via het overzicht een pakbon te
genereren.

111960 – Orders – Toevoegen kolom ‘Gefactureerd’ aan overzicht
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Omdat men graag wil weten of de order compleet gefactureerd is, is de kolom ‘gefactureerd’
toegevoegd. Zo kan men eenvoudig inzien wanneer een order welke gereed is ook gefactureerd is.

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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112994 – Orders – Tonen van regels in rapport retourontvangsten
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Tijdens het testen van een andere melding werd opgemerkt dat wanneer een rapport met
retourontvangsten werd geselecteerd via de retourontvangsten, te benaderen via
/backoffice/returnentrylines, er geen inhoud werd getoond. Hierdoor was het niet mogelijk om de
gegevens op het scherm in het rapport te krijgen.

112013 – Inkoop – Aangepaste omschrijving meenemen op inkoopontvangst
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer een aangepaste omschrijving via een inkooporder wordt aangemaakt op het product, dan
dient deze meegenomen te worden op de inkoopontvangst. Hierdoor is het mogelijk één algemeen
product aan te maken voor meerdere producten wat bijvoorbeeld maar één keer ingekocht dient te
worden.

111537 – Contracten – Ongeldig factuurproduct op het contract
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Op een contract kan een product gekoppeld worden zodat deze ook mee gefactureerd kan worden.
Echter was het voorheen dat er niet gecontroleerd werd welk product dit mocht zijn. Dit is
aangepast zodat voorraad-producten niet in de lijst voorkomen en dus niet gekozen kunnen worden.

112206 – Contracten – Tekst aanpassen beëindigen contractregel
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer er geprobeerd werd om een contractregel te beëindigen dan stond er voorheen ‘contract
beëindigen’. Omdat niet het gehele contract wordt beëindigd maar alleen de regel, is dit aangepast
naar ‘contractregel beëindigen’.

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: 30-03-2021 / Review periode: Never
Paginanummer: 14 van 14
Release notes: Centix Online 4.5.20.0

API
105791 – API – Conditions
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving

107917 – API – FixedAssetGroups
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving

111957 – API – BlockReasons (Relaties)
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving

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.

