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WEB
116430 – Reset password
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer een gebruiker zijn of haar wachtwoord is vergeten, dan kan deze via de wachtwoord
vergeten knop een nieuw wachtwoord instellen. De gebruiker krijgt een mail met een link welke
voorzien is van een unieke code. Via deze link is het mogelijk een nieuw wachtwoord in te stellen.
De unieke code werd echter niet altijd goed omgezet naar de juiste code. Hierdoor werd na het
afronden een foutmelding gegeven dat de token ongeldig is. Het proces om de code automatisch om
te zetten is aangepast zodat de juiste code meegegeven wordt en het wachtwoord resetten weer
mogelijk is.

115036 & 115037 – Kostenplaats en kostensoort statusveld introduceren
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Bij de kostenplaats en kostensoort is de archiefstatus geïntroduceerd. Vanaf deze versie kunnen niet
gebruikte kostenplaatsen en kostensoorten gearchiveerd worden. Bij de keuze in de details zullen
gearchiveerde kostenplaatsen en kostensoorten niet getoond worden. Daarnaast is in het overzicht
van de kostenplaatsen in het admin panel een kolom toegevoegd welke aantoont of de
kostenplaats/kostensoort actief 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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113002 – Object inspecties – Link naar objectinspecties vanuit relatiedetail
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Vanuit het relatiedetail is het vanaf deze versie mogelijk om te navigeren naar de objectinspecties.
Het aantal wat getoond wordt, zijn de openstaande inspecties van deze relatie.

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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113878 – (Object) inspecties – Controle op verplichte vragen
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Wanneer men de vragen op een OI-plan toevoegt, is het mogelijk om de vraag verplicht te maken
door het vinkje ‘is verplicht’ aan te zetten. Echter was het alsnog mogelijk om de vraag te
verwijderen en de inspectie af te ronden.

Daarom is er een wijziging doorgevoerd zodat de verplichte vragen niet verwijderd kunnen worden.
Als er geprobeerd wordt de inspectie af te ronden zonder dat alle verplichte vragen beantwoord zijn
dan wordt een foutmelding getoond dat er nog verplichte vragen onbeantwoord zijn.

115659 – (Object) inspecties – Tonen van opmerkingen in het objectinspectiedetail
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Op de inspectie vraag is het mogelijk om een opmerking toe te voegen. Deze opmerking was na het
introduceren van het nieuwe inspectiedetail niet meer zichtbaar. Daarom is deze opnieuw
geïntroduceerd. In het inspectiedetail wordt de opmerking getoond via een blauwe tekst. Wanneer
men op de ‘vraag opmerkingen klikt’ dan wordt de opmerking 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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116045 – (Object) inspecties – Introductie inspectielocatie
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Vanuit Centix Office was het al mogelijk om de inspectielocatie aan de inspectie toe te voegen en in
te zien. Nu is dit ook geïntroduceerd in Centix Web. Wanneer recht 1.10.9 – Allow inspection
location change is toegekend, wordt het veld inspectielocatie zichtbaar en kan men deze invullen.

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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102266 – Werkbonnen - Aangenomen werk zichtbaar maken in werkbondetail
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
In het workflowdetail is het mogelijk om het aangenomen werk toe te voegen en te bekijken. Echter
was dit nog niet het geval voor het werkbondetail. Daarom is het aangenomen werk nu ook in het
werkbondetail geïntroduceerd.

Het aangenomen werk in het werkbondetail wordt overgenomen van de workflow. Daarom is het
niet mogelijk om aangenomen werk toe te voegen of te wijzigen via de werkbon.

111656 – Producten – Blokkeren van VVP
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Het veld VVP (Vaste verrekenprijs) wordt vanaf deze versie geblokkeerd op het moment dat de
dagboeken zijn geactiveerd en er voorraad op het product geboekt is. Wanneer er geen voorraad
beschikbaar is dan mag de vaste verrekenprijs (weer) worden aangepast. Wanneer men niet met
dagboeken, in te stellen via de financiële systeem instellingen, werkt, kan men ten alle tijden de VVP
aanpassen.

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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116448 – Facturatie – Filters tijdens het factureren
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
In Centix Office was het mogelijk om in de inkoopwizard te kiezen voor filters. Zo kon men filteren op
administratie, factuurrelatie, afleverlocatie et cetera. Hierdoor kon het proces van het factureren
opgesplitst worden of werden hierdoor alleen facturen gemaakt van bijvoorbeeld de desbetreffende
factuurrelatie. Met de introductie van de facturatie in de Webomgeving zijn deze filters niet
meegenomen. Daarom zijn de filters in deze versie alsnog geïntroduceerd.

112426 – Inkooporders – Status aanmaken van een inkooporder
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer men een inkooporder aanmaakte met de status order en nog geen orderregel toevoegde
dan werd automatisch de inkooporder op historie gezet. Omdat er nog niets met de inkooporder zelf
gedaan was, is er een wijziging doorgevoerd dat de status op order blijft staan, ook al zijn er nog
geen inkooporderregels 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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115413 – Inkooporders – Overzicht van inkooporders – Voor geselecteerde regels
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Voorheen stond onder de voorgeselecteerde regels in het inkooporder overzicht de optie om de
inkooporder wizard te activeren. Deze functie deed echter niets, daarom is deze functie
uitgeschakeld en niet meer zichtbaar als men de voorgeselecteerde regels gebruikt.

112613 – Inkoopfacturen – Subtotaal kunnen invoeren tijdens invoeren regel
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Tijdens het maken van inkoopfacturen is het mogelijk om zelf factuurregels toe te voegen. Echter
was de wens om tijdens het invoeren van regels meteen het subtotaal in te kunnen voeren. Vanaf
deze versie is het mogelijk om tijdens het invoeren van regels meteen het subtotaal in te voeren.

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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Apps
88046 – Werkbonapp – Verlofuren, indirecte uren en reistijden inzien in de app
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
In de werkbonapp zijn de verlofuren, indirecte uren en reistijden vanaf deze versie in te zien. Door
uren toe te voegen via de indirecte uren zijn deze op de planning in te zien. Daarnaast zijn ook de
uren welke vanuit de Web worden aangemaakt, zoals verlofuren in te zien in de planning en in de
lijst van indirecte uren.

116379 – Werkbonapp – Donkere modus IOS ondersteunen
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer de gebruiker het IOS systeem in donkere modus had gezet dan werden een aantal teksten
in de app wit. Hiervoor was het bijvoorbeeld niet mogelijk om omschrijvingen te lezen. De app is
aangepast zodat de tekst altijd zwart blijft, ook als de donkere modus ingeschakeld is. Deze wijziging
is in de Werkbon App met versie 1.11.0 gereleased.

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.

