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WEB
109418 – Metingen – Firmware update Metrel MI3360
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Om het mogelijk te maken de meetinstrumenten van Metrel met een nieuwe firmware update uit te
kunnen lezen is de nieuwe firmware aan Centix toegevoegd. De Metrel MI3360 met firmware versie:
1.7.14.bfd9423 kan vanaf deze versie worden uitgelezen in Centix.

111535 – Objecten – Introductie recht object systeem instellingen
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
In een eerdere versie zijn de object systeem instellingen vernieuwd. In deze versie is het recht ‘6.7
Manage object system settings’ toegevoegd zodat men in kan stellen welke rollen bij deze
instellingen mogen komen.

113567 – Objecten – Object met uniek ID per eigenaar aanmaken
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
In Centix is het mogelijk om object ID’s ‘uniek per eigenaar’ in te stellen of ‘uniek per database’.
Wanneer een object aangemaakt werd, werd niet goed gekeken naar deze instelling waardoor ook
met de instelling ‘uniek per eigenaar’ aangegeven werd dat het ID niet uniek was. Daarom is er een
wijziging doorgevoerd zodat het systeem naar de object ID instelling kijkt.
Centix adviseert altijd om Object ID’s uniek per database in te stellen.

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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113854 – Objecten – Nieuw object aanmaken met voorraad
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer een nieuw object aangemaakt werd, met een product en een locatie gekoppeld dan gaf
het systeem een foutmelding. Het was daarbij mogelijk om nogmaals op ‘toevoegen aan voorraad’
te klikken waarna het object alsnog werd aangemaakt. Echter werd het object niet als voorraad
object toegevoegd maar als administratief waardoor deze uiteindelijk gecorrigeerd diende te
worden.
Dit is gewijzigd zodat wanneer een object tijdens het aanmaken meteen toegevoegd wordt aan de
voorraad, dit goed gekoppeld wordt en er geen foutmelding meer ontstaat.

112959 – Projecten – Veld project in productcalculatie verwijderd
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Bij het toevoegen en wijzigen van de productcalculatie in het project, te benaderen via
/backoffice/projects, wordt het veld ‘project’ getoond. Echter is het niet noodzakelijk om dit veld te
tonen aangezien het desbetreffende project al geopend is. Daarom is dit veld in deze versie 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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112962 – Projecten – Wijzigen van urencalculatie
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Voorheen konden de urencalculaties op de projecten na het aanmaken niet meer gewijzigd worden.
In deze versie is het mogelijk om op de regel van deze urencalculatie te klikken om een detailscherm
te openen zodat de urencalculatie na het toevoegen gewijzigd kan worden.

96448 – Workflow – Korting op producten via prijslijst op de relatie
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer een prijslijst aan een relatie toegevoegd is, dan wordt automatisch bij bepaalde producten
of categorieën een korting toegepast. Op een workflowitem werd de korting van producten echter
niet goed berekend als het om een niet voorraad product ging. De korting wordt nu juist berekend
en getoond in de subtotalen op het workflowitem.

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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109013 – Workflow – Introductie repeterende workflow items
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Het aanmaken van repeterende, ofwel terugkerende, workflowitems is in deze versie toegevoegd.
Door via /backoffice/recurringworkflows is het mogelijk om workflowitems aan te maken welke met
een bepaald tijdschema terugkomen.

Een aantal klanten maken al gebruik van terugkerende workflowitems door gebruik te maken van
zogenoemde ‘beheers objecten’. Echter zorgt dit voor oneigenlijk gebruik van de objecten, daarom
zijn de repeterende workflowitems toegevoegd.

Door de repeterende workflowitems te gebruiken komen de workflowitems bijvoorbeeld jaarlijks
terug om deze in te plannen voor onder andere een inspectie. Aan het repeterend workflowitem kan
eventueel een urencalculatie toegevoegd worden zodat deze automatisch op het workflowitem
wordt toegevoegd.

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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Na het aanmaken van één repeterend workflowitem is het mogelijk deze te kopiëren zodat
bijvoorbeeld alleen de relatie aangepast dient te worden. Het kopiëren van een workflowitem kan
via de rechtermuisknop functie.

Voor het benaderen van de repeterende workflowitems is het noodzakelijk om recht 3.14.23 –
Access to recurring workflow items toe te kennen. Naast dat de repeterende workflowitems te
benaderen zijn via /backoffice/recurringworkflows, is het ook mogelijk deze te benaderen via het
relatie detail.

111239 – Werkbare dagen – Introductie werkbare dagen statusveld
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
In het admin panel onder de systeemtabellen kunnen de werkbare dagen schema’s onderhouden
worden. Een nieuwe functionaliteit in dit scherm is dat de werkbare dagen schema’s gearchiveerd
kunnen worden waardoor deze niet meer zichtbaar zijn tijdens het kiezen van een werkbare dagen
schema bij de planning teams, orders en magazijnen.

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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104219 – Producten – FullTextIndexing producten
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
In specifieke grote omgevingen staat een speciale technologie ingeschakeld om het zoeken binnen
grote hoeveelheden data snel te laten verlopen. Deze technologie heeft ‘fulltext indexering’. Echter
werkte de technologie bij het productgedeelte onjuist waardoor grote datasets niet meer ingeladen
konden worden.

111718 – Producten – Prijs inclusief BTW instelling laten vervallen
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Op het product was het voorheen mogelijk om de instelling ‘prijs inclusief BTW’ aan te zetten. Om
eenduidigheid in Centix te creëren is deze instelling komen te vervallen zodat er altijd gewerkt wordt
met prijzen exclusief BTW. Uit onderzoek is gebleken dat klanten hier geen gebruik van maken.

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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111229 – Orders – Ordertemplates naar nieuwe stijl
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Net als andere schermen hebben de ordertemplates een update gehad. De ordertemplates hebben
een andere stijl gekregen maar zijn ook verplaatst van ordertemplate.aspx naar
/app#/ordertemplates.

112668 – Orders – Routine picklijsten aanmaken voor niet-voorraad producten
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Tijdens het aanmaken van een picklijst, is het mogelijk te kiezen om de picklijst aan te maken voor
een magazijn of voor een magazijnlocatie. Wanneer een magazijn én een magazijnlocatie vastgelegd
is op een niet-voorraadproduct en men kiest voor het pickgebied 'magazijn', werd voor het nietvoorraad product (zowel verhuur als verkoop), een aparte picklijst gemaakt waarbij de
magazijnlocatie wordt gebruikt. De pickroutine is aangepast zodat wanneer er voor het pickgebied
‘magazijn’ wordt gekozen, ook werkelijk een picklijst wordt gemaakt voor het magazijn. Hierdoor
wordt het aantal picklijsten welke gegenereerd worden ook verminderd.

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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112957 – Orders – Afdrukken in /backoffice/orderlines
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Vanaf deze versie is het mogelijk om te printen in het orderregels overzicht, te benaderen via
/backoffice/orderlines. Via de knop rechts bovenin is het mogelijk te printen over alle resultaten of
over een selectie door de rechtermuisknop functie te gebruiken.

113271 – Orders – Picklijsten openen vanuit orderdetail
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
In de vorige versie zijn de picklijsten verplaatst van picklists.aspx naar /backoffice/picklists. Echter is
er toen geen rekening gehouden met de verwijzing naar de picklijsten vanuit het orderdetail. In deze
versie is de link in het orderdetail aangepast zodat er weer juist wordt verwezen en de bijbehorende
picklijsten weer geopend kunnen worden.

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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113283 – Contracten – Enter toets tijdens het factureren van contracten
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer er in het scherm voor het genereren van contract factureren meerdere keren op enter
werd gedrukt, werd het proces een extra keer gestart wat leidde tot dubbele facturen. Omdat dit
uiteraard niet de bedoeling is, is er een wijziging doorgevoerd dat het proces maar één keer gestart
kan worden ongeacht hoe vaak er op enter wordt gedrukt.

Logistics app
100434 – Afleverpersoon tonen in picklijst
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Om ook te kunnen zien aan welke persoon de order uitgeleverd dient te
worden is de afleverpersoon toegevoegd aan de picklijst in de Logistics app.
In het picklijst detail wordt de afleverpersoon getoond wanneer er op de
info button wordt geklikt.
Voor deze wijziging dient de Logistics app geüpdatet te worden en dient er
minimaal Centix 4.5.21 Online actief te zijn.

108785 – Instellingen – Alleen actieve magazijnen tonen
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Het eerste scherm wat men krijgt na het inloggen in de Logistics app is het scherm waar men aan
kan geven welke picklijsten getoond dienen te worden, een magazijn en magazijnlocatie kunnen
instellen en een administratie kunnen kiezen. In versie 4.5.16.0 is de introductie van het statusveld
op het magazijn al doorgevoerd, echter werden de gearchiveerde magazijnen nog in de Logistics app
getoond. Daarom is in deze versie het tonen van alleen actieve magazijnen toegevoegd.

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: 23-04-2021 / Review periode: Never
Paginanummer: 11 van 13
Release notes: Centix Online 4.5.21.0

111022 – Orderbeschrijving van de locatie meenemen in orderbasket
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Op een locatie is het mogelijk om door middel van de order instellingen een orderomschrijving en
orderreferentie mee te geven. Deze worden automatisch gevuld wanneer de order de
desbetreffende afleverlocatie bevat. In deze versie is een wijziging doorgevoerd zodat de
orderomschrijving en referentie ook worden gevuld als er een order wordt aangemaakt via de
Logistics app.
Wordt de afleverlocatie gewijzigd op de order dan dient eerst de omschrijving en de referentie
leeggemaakt te worden alvorens de omschrijving en referentie automatisch worden aangepast.

111054 – Tonen van gearchiveerde OI-plannen
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
In een eerdere versie is het archiveren van OI-plannen toegevoegd, echter werd dit nog niet juist
doorgevoerd in de Logistics app. Wanneer een OI-plan wordt gearchiveerd dan wordt deze niet meer
getoond bij het aanmaken van een ongeplande inspectie.
Is het gearchiveerde OI-plan gekoppeld aan een object, dan kan alsnog de inspectie voor dit OI-plan
worden uitgevoerd.

96028 – Afleverpersoon verwijderen op de order
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Omdat de afleverpersoon op een order niet verplicht is, is het mogelijk gemaakt om de
afleverpersoon te wissen van een order. Wanneer een afleverpersoon gevuld is, kan er nogmaals op
geklikt worden om vervolgens in de lijst te kiezen voor ‘selectie wissen’.

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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API
110793 – GET Order
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving

113548 – Packlists – Create picklist, pick items, create packlist
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving

105136 – Brand / BrandType en Revision
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Voor zowel het merk, type en revisie geldt dat er zowel een GET, POST, PUT als delete is
toegevoeggd.

112870 – POST/PUT/DELETE Locations
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt
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112871 – POST /objects/move
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Niet alleen is de /objects/move toegevoegd maar ook is de post /objects uitgebreid zodat meteen
een locatie toegevoegd kan worden tijdens het aanmaken van een object.

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.

