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WEB 

104425 – Introductie emailsjablonen in de Web 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
De email sjablonen zijn vanaf deze versie beschikbaar in de Web omgeving. Via de systeem tabellen 

→ email sjabloon zijn de sjablonen te vinden. In het email sjabloon overzicht is het mogelijk een 

sjabloon toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen. Wanneer men op een emailsjabloon klikt, is 

het mogelijk deze aan te passen. 

De functionaliteit is nagenoeg gelijk aan de functionaliteit in Centix Office maar is qua lay-out 

simpeler en moderner geworden. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om e-mails samen te stellen. 

 

Het component om een e-mail sjabloon te maken is gelijk aan wat er gebruikt wordt voor 

bijvoorbeeld het maken van nieuwe pagina’s. Het gebruik van HTML wordt hierdoor ondersteund 

voor een nog betere opmaak van e-mails. 
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116899 – Inspecties – Introductie meterstanden schema 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In de Web is het al een tijd mogelijk om de meterstanden voor een object in te vullen. Echter was 
het nog niet mogelijk om het object zo in te stellen dat het object beschikbaar was voor 
meterstanden. Daarom is het scherm: /objectmeterschedules.aspx in het leven geroepen. 
 
Via de meterstanden schema’s is het mogelijk om een schema toe te voegen aan een object. 
Hierdoor zal het mogelijk zijn om op het object een meting toe te voegen met een eventueel 
tijdschema. De meterstanden worden gebruikt voor objecten welke geïnspecteerd worden op basis 
van meterstanden maar ook voor registratiedoeleinden zoals kilometerregistratie en 
energieregistratie. 
 

 
 
Daarnaast zijn de meterstanden opgenomen in Centix Online Basis en dus voor iedereen 
beschikbaar. 
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117577 – Inspecties – Nieuwe schermen meterstanden onderhoud 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Naast de introductie van het toevoegen van een meterschema aan het object is ook het onderhoud 

van de meterstanden vernieuwd. De lay-out van het overzicht en het detailscherm zijn in de 

vernieuwde lay-out geïntroduceerd. De werking is gelijk gebleven aan hoe deze voorheen was. 

 

 

 

117535 – Inspecties – Ondersteuning nieuwe firmware Metrel MI3360 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Er is een nieuwe firmware versie van de Metrel MI3360 uitgebracht. Daarom heeft Centix een 

wijziging doorgevoerd om meetbestanden welke gegenereerd zijn met de nieuwe firmware versie in 

te kunnen lezen in Centix. Het gaat hierbij om versie 1.7.23.a36ff7 12 – A0AB. 
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77524 – Personen – Introductie competenties 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
De competenties zijn toegevoegd in de Web omgeving. Vanaf deze versie is het mogelijk om 

competenties, te benaderen via /backoffice/competences, aan te maken en deze te koppelen aan 

een persoon. Wanneer een competentie is toegevoegd aan een personen kan er vervolgens een 

beoordeling worden gekoppeld aan deze competentie van deze persoon. 

Een voorbeeld van een competentie is: het standaard autorijbewijs, rijbewijs B. Deze competentie 

kan worden gekoppeld worden aan een medewerker. Het is mogelijk om ‘een bewijs’ te koppelen 

aan deze persoon, om aan te geven dat hij of zij ook daadwerkelijk in bezit is van een geldig rijbewijs 

B. Andere veelgebruikte competenties zijn diverse VCA certificaten, heftruckbewijzen en NEN 3140 

VOP certificaten. Het onderhouden van de competenties kan in het Adminpanel bij systeemtabellen 

en vervolgens competenties.  

Om de competenties te gebruiken dient module C4-CON-11-05 – Competenties ingeschakeld te zijn. 

 

 

111637 – Workflow – Adres wordt niet automatisch overgenomen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer een workflowitem werd aangemaakt, dan werd niet automatisch het adres voorgevuld van 
deze relatie. Om dit alsnog te verwezenlijken is er een extra veld toegevoegd op het planning team. 
Door bij het planning team een standaard adresgroep in te vullen wordt automatisch het adres met 
deze groep voorgevuld op het aangemaakte workflowitem. Deze wijziging heeft ook invloed op 
automatisch aangemaakte Worfklows via de taakplanner en OI-Wizard. Wij raden aan om contact op 
te zoeken met uw Centix consultant bij de implementatie van deze wijziging. 
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117505 – Workflow – Project overnemen van contracttype bij aanmaken 

workflowitem 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Via het object inspectie planschema’s overzicht is het mogelijk om workflow items te genereren. 
Echter wanneer dat via deze manier werd gedaan, dan werd het project niet aan het workflowitem 
gekoppeld. Het project wordt in dit geval bepaald door het type contract wat aan het Object OI 
planschema gekoppeld zit.  
 

 

 

 

117532 – Workflow – Foutmelding bij importeren e-mail in conversaties 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer men een e-mail in de conversaties probeerde te importeren werd er een foutmelding 
getoond. Dit is verholpen zodat men zonder problemen e-mails kan importeren in de conversaties. 
 
 

118216 – Workflow – Voorcalculatie uren toevoegen aan repeterende workflowitems 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na het toevoegen van de voorcalculatie van uren leek het erop alsof deze niet juist werden 
toegevoegd. De regel werd niet toegevoegd maar deze werd wel opgeslagen in de database. Er is 
een wijziging doorgevoerd zodat de voorcalculatie zichtbaar is na het toevoegen. 
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116285 – Producten – Wijzigen VVP wanneer dagboeken zijn ingeschakeld 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In versie 4.5.25.0 is het blokkeren van de VVP, vaste verrekenprijs, geïntroduceerd. In opvolging van 
deze melding is het wijzigen van de VVP geïntroduceerd wanneer de dagboeken zijn ingeschakeld en 
er al objecten aan gekoppeld zijn. Via de voorraad herwaardering, te benaderen via 
/backoffice/stockrevaluations is het mogelijk de VVP aan te passen door de voorraad te 
herwaarderen. 
 

 
 

 

Apps 

101561 – Werbon – Toevoegen werkbon omschrijving en notitie 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer een werkbon een langere omschrijving of notitie had dan in de tekstregel paste kon dit 
niet weergegeven worden in de app. Vanaf deze versie is het mogelijk om op de betreffende regel te 
klikken om de rest van de omschrijving of notitie te lezen. Na het klikken komt een  
pop-up scherm naar voren waarin de volledige tekst weergegeven wordt. 
 

  



Document Classificatie: Internal use 
Versie: 1.0 / Status: Published 
Gepubliceerd op: 13-07-2021 / Review periode: Never 
Paginanummer: 8 van 12 
Release notes: Centix Online 4.5.27.0  
 

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. 

 

113873 – Werkbon – Objecten scannen bij aanmaken WFI 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Voorheen konden objecten alleen opgezocht worden in de app doormiddel van een ID nummer. In 
deze versie is de mogelijkheid erbij gekomen om de objecten te kunnen scannen waarna het object 
ID automatisch in de zoekbalk weergegeven wordt zodat het object eenvoudig aan het 
workflowitem toegevoegd kan worden. 

 
 

114248 – Werkbon – Additionele adresinformatie weergeven  
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Voorheen werd niet alle adresinformatie die in Centix Online ingevoerd werd in de werkbonnen app 
weergegeven. In deze versie wordt de additionele adresinformatie ook weergegeven in de 
werkbonnen app zodat de adresinformatie volledig wordt weergegeven voor de app gebruikers. 
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117336 – Werkbon – Werkzaamheden tonen van groep en subgroep 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
De algemene werkzaamheden die gekoppeld staan aan een groep of subgroep konden in de app niet 
hetzelfde gekozen worden als in de online omgeving. Alleen de werkzaamheden van de subgroep 
werden weergegeven om te kunnen selecteren als de groep en subgroep beide ingevuld waren. 
Hierdoor konden de werkzaamheden die op de groep gekoppeld staan niet gekozen worden wat in 
de online omgeving wel kon. In deze versie hebben we dit aangepast en kunnen dezelfde 
werkzaamheden als in de online omgeving in de app gekozen worden. 
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117534 – Werkbon – Ongeplande inspectie aanmaken in de app 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer men probeerde om via de werkbon app een ongeplande inspectie toe te voegen aan een 

workflowitem dan sloot de app automatisch af. Om dit te voorkomen is er een wijziging 

doorgevoerd zodat er een ongeplande inspectie aangemaakt kan worden op het workflowitem in de 

app. 

 

 

 

117579 – Werkbon – Openen van planning scherm bij aanpassen kleuren 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer in de Web omgeving de kleuren van de werkbonnen werden aangepast, dan werden deze 
niet juist toegepast in de apps. In de Android app sloot de app af of kreeg de app een transparante 
kleur. Bij IOS werd de werkbon omlijnd maar kreeg geen kleur. 
 
Om dit te voorkomen worden onjuiste kleurcodes automatisch omgezet naar een grijze kleur zodat 
de app niet meer crasht en de werkbon niet meer transparant wordt. 
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115060 & 115063 – Werkbon & Logistics – Kostenplaats en kostensoort kunnen 

archiveren  
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Vanaf versie 4.5.25.0 is het mogelijk gemaakt om de kostensoorten en kostenplaatsen de archiveren. 

De gearchiveerde kostenplaatsen en -soorten waren na deze wijziging echter nog wel te zien in de 

logistics en werkbon app. Vanaf deze versie kunnen de gearchiveerde kostenplaatsen en -soorten 

niet meer niet gekozen worden in de apps. 

 

 

117333 & 117839 – Werkbon & Logistics – Sortering van meetvragen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In de werkbon en Logistics app werden voorheen de meetvragen op een inspectievraag niet 
hetzelfde gesorteerd zoals deze in de online omgeving gesorteerd stond. Vanaf deze versie wordt dit 
wel hetzelfde gedaan namelijk eerst op positienummer en wanneer dit hetzelfde is wordt er 
gesorteerd op ID. Zo komen de vragen in de online omgeving en de app overeen met elkaar. 
 

 

118111 –Werkbon & Logistics – Realiseren van ‘niet-voorraad’ producten 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In de vorige versie is een wijziging doorgevoerd om dubbele regels tijdens het tonen van de 

producten te voorkomen. Echter werd hierdoor ook een filter toegevoegd in de ‘niet-voorraad’ 

producten waardoor deze niet werden getoond tijdens het realiseren van deze producten. Dit is 

aangepast zodat deze weer getoond worden tijdens het zoeken in de productenlijst. 
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Office 

117993 – Urenregistratie afdrukwizard 
Categorie: - Gecorrigeerde functionaliteit  

Omschrijving 
In de Office deed zich in de urenregistratie afdrukwizard werden alle personen getoond, waar dit 

eerder enkel medewerkers waren. Daarnaast maakte het niet inladen van de weergave het lastig om 

te filteren. Dit is nu verholpen waardoor er nu in de urenregistratie afdrukwizard de juiste personen 

zichtbaar zijn en er weer juist gefilterd kan worden. 

 


