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WEB
117598 – Vernieuwde schermen lijsten en sublijsten
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
De lijsten en sublijsten zijn in een nieuw jasje gestoken. Via de systeem tabellen → lijsten wordt er
nu een overzicht met de lijsten getoond van waaruit de lijstwaardes en sublijsten aangemaakt
kunnen worden.

Bij het vernieuwen van schermen horen uiteraard ook nieuwe rechten. Voor het openen van lijsten
is vanaf deze versie recht 7.32 – Manage lists benodigd. Via het overzicht is het mogelijk de lijst te
openen waarna de lijstwaardes, sublijsten en sublijstwaardes toegevoegd kunnen worden. Bij de
lijstwaardes is ook de mogelijkheid geïntroduceerd om een waarde op archief te zetten en te
positioneren.

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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117933 – Introductie service formulieren
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Om onze klanten welke gebruik maken van serviceverzoeken nog meer van dienst te kunnen zijn is
deze versie het maken van service formulieren geïntroduceerd. Wanneer de workflowmanagement
module is ingeschakeld, is het formulieren overzicht te benaderen via
/backoffice/formconfigurations.
In het formulierdetail is het mogelijk om algemene functionaliteiten zoals de autorisatie en het
standaard invullen van velden in te stellen. Wanneer het serviceformulier is aangemaakt, is het
mogelijk de versie geschiedenis te bekijken.

Via het Canvas tabblad is het mogelijk het formulier zelf in elkaar te zetten. Door velden te slepen is
het mogelijk deze 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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Tijdens het aanmaken van een formulier is op elk moment een voorbeeld op te vragen.

Vervolgens is het mogelijk om het serviceformulier op een plek in Centix te zetten door de URL te
kopiëren. Benieuwd naar de serviceformulieren? Neem contact op met onze salesafdeling om de
mogelijkheden te bespreken.

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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117578 – Objecten – Tonen van knop ‘wijzigen naar bulk’
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
In het objectdetail is het mogelijk om velden op ‘zichtbaar’, ‘alleen lezen’ of ‘verborgen’ te zetten.
Als het vink veldje ‘is uniek’ wordt verborgen dan bleef voorheen de knop om een uniek item naar
bulk te wijzigen staan.
Dit is aangepast zodat wanneer het veld ‘is uniek’ verborgen is, de knop om een uniek item om te
zetten naar een bulk item ook niet zichtbaar is.

117589 – Objecten – Waarden in kolom ‘objecttype’ in objectenoverzicht
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
In het overzicht /objects.aspx is het mogelijk om drie verschillende kolommen met betrekking tot
het objecttype toe te voegen:
• Objecttype
• Objecttype ID
• Objecttype omschrijving
De kolom ‘objecttype’ is hierbij een combinatiekolom welke het ID toont als de omschrijving niet
beschikbaar is. Echter na de toevoeging van het objecttype ID, toonde de kolom Objecttype alleen
de omschrijving wanneer de kolom ‘objecttype omschrijving’ in het overzicht stond.

118037 – Objecten – Aanmaken meetinstrument via product gestuurde instellingen
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer men gebruik maakt van de productenmodule is het mogelijk om objecten met een product
gestuurd scenario aan te maken. Hierdoor worden bepaalde velden, zoals het merk en het type,
automatisch voorgevuld vanuit het product.

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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Voorheen was het zo dat wanneer een object volgens het product scenario werd aangemaakt en het
objecttype meetinstrument op dit product zit, dat het veld ‘meetinstrumenttype’ niet zichtbaar
werd. Vanaf deze versie is het weer mogelijk om vanuit het product gestuurde scenario ook
meetinstrumenten aan te maken.

118647 & 118645 – Objecten – Lijsten in objecttype eigenschappen
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Met de objecttype eigenschappen is het mogelijk om een veld te maken met een keuzelijst. In
sommige gevallen kan het handig zijn dat de keuzelijst wordt bepaald door de keuze in een ander
veld.
Om dit te kunnen realiseren zijn er twee wijzigingen gedaan, in het objectdetail is het aanpassen van
de keuzelijst op basis van de keuze in een ander veld aangepast en in het objecttype onderhoud is de
instelling aangepast.

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: 26-08-2021 / Review periode: Never
Paginanummer: 7 van 14
Release notes: Centix Online 4.5.29.0

Vanaf deze versie is het mogelijk om met lijsten en sublijsten in de objecttype eigenschappen te
werken. Op basis van welke lijstwaarde uit de lijst gekozen wordt, worden de sublijstwaardes welke
daaraan gekoppeld zijn getoond in het veld eronder.

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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119376 – Objecten – Foutmelding bij dataset ‘binnenkort te inspecteren’
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer in het objecten overzicht, te benaderen via objects.aspx, voor de dataset ‘objecten –
binnenkort te inspecteren’ werd gekozen, dan werd er vanaf versie 4.5.28.0 een foutmelding
getoond dat de gegevens niet opgehaald kunnen worden. Naast de foutmelding werd vervolgens het
overzicht niet gefilterd op de alleen ‘binnenkort te inspecteren’ objecten.

116022 – Locaties – Wijzigen locatie ID van type persoonslocatie
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Het kan weleens gebeuren dat een locatie ID gewijzigd dient te worden. Echter wanneer men
probeerde om een locatie ID van een locatie met locatietype Persoon probeerde te wijzigen, dan
werd deze wel opgeslagen maar werd het nieuwe ID niet doorgevoerd.
Hierdoor bleef het oude ID in het locatiedetail staan.

117052 – Locaties – Leeg laten van kolom ‘land’ in locatie import
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer een locatie aangepast wordt doormiddel van importeren wordt het land niet leeg gemaakt
als deze in het importbestand leeg is gemaakt maar in de Centix omgeving nog ingevuld staat. Dit
zorgt ervoor dat niet alle gewijzigde data doorgevoerd wordt in Centix. Vanaf deze versie worden
alle wijzigingen met betrekking tot het land van een locatie via importeren weer meegenomen.

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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114228 – Inspecties – OI-rapportages exporteren houdt geen rekening met
locatiefilters
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer via het locatiedetail het objectenoverzicht werd geopend en men de OI-rapportages wilde
exporteren, dan werd er geen rekening gehouden met de locatie en alsnog van alle objecten de OIrapportages geëxporteerd. Dit is aangepast zodat voor de juiste selectie de OI-rapportages
geëxporteerd kunnen worden.

115420 – Inspecties – Meer dan 2000 OI-rapportages exporteren
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Om stabiliteitsproblemen te voorkomen is er een limiet van 2000 rapporten op het exporteren van
OI-rapportages. Als er meer dan 2000 OI-rapportages opgevraagd werden dan werd er niks
uitgevoerd maar ook geen melding getoond. Vanaf nu wordt er een melding getoond.

117354 – Inspecties – Meetvraag – Initiële beoordeling
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Op een vraag met het vraagtype ‘meting’ is het mogelijk verschillende minimale, maximale,
referentie waardes en afwijkingen te plaatsen. Als er gebruik wordt gemaakt van standaard waardes
dan werden de vragen automatisch afgekeurd bij het starten van de inspectie.
Omdat dit niet de bedoeling is, wordt tijdens het starten van een inspectie de standaard waarde
bekeken en wordt afhankelijk van de standaard waarde het juiste resultaat ingevuld.

116043 – Relaties – Leeg laten van land bij relatie import
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer een relatie aangepast wordt door middel van importeren wordt het land niet leeg gemaakt
als deze in het importbestand leeg is gemaakt maar in de Centix omgeving nog ingevuld staat. Dit
zorgde ervoor dat niet alle gewijzigde data doorgevoerd werd in Centix.

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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118226 – Workflow – Workflow autoresponse instellingen vernieuwde weergave
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
De workflowautoresponders zijn vernieuwd. De autoresponders zijn nog steeds te benaderen via de
systeem tabellen maar hebben een nieuw overzicht gekregen. In het workflowautoresponder
overzicht is nu eenvoudiger te filteren op bijvoorbeeld status, e-mailsjabloon of de omschrijving.
Wanneer men op de autoresponder klikt is het mogelijk de autoresponder eenvoudig aan te passen.

Middels de knop toevoegen is het mogelijk om nieuwe autoresponders toe te voegen en door
middel van de rechtermuisknop functie is het mogelijk om deze weer te verwijderen. Met de
introductie van het nieuwe overzicht is ook het recht om de autoresponders te openen aangepast
naar 7.33 – Manage workflow autoresponder settings.

118291 – Workflow – Introductie vervaldatum repeterende workflowitems
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Na de introductie van het repeterend workflowitem werd de vervaldatum gemist. Op het
repeterend workflowitem is daarom vanaf deze versie een vervaldatum ‘offset’ in te stellen. De
vervaldatum zal een x aantal dagen, weken, jaren etc. na de uitvoerdatum zijn. Door de vervaldatum
te introduceren is het mogelijk om de workflowitems welke hun vervaldatum zijn gepasseerd, rood
te kleuren 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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105293 – Werkbonnen – Berekenen start op en eindigt op tijden
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer er uurcalculaties op de werkbon worden gezet dan wordt automatisch de start- en eindig
tijd op de werkbon gezet. Echter wanneer men de eindigtijd aanpaste dan werd de starttijd ook
aangepast. Omdat de starttijd vaak hetzelfde is, blijft deze nu staan wanneer de eindigt op tijd wordt
aangepast. De eindtijd wordt wel aangepast zodra de starttijd is gewijzigd.

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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117706 – Orders – Pakbonnen schermen weergave vernieuwd
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Om andere wijzigingen door te kunnen voeren is het pakbon overzicht aangepast en een
pakbondetail toegevoegd. Vanaf deze versie zijn de pakbonnen via /backoffice/packlists te
benaderen. In het overzicht met de pakbonnen is het mogelijk de pakbon opnieuw af te drukken, te
filteren maar ook het pakbondetail te openen.
In het pakbondetail kunnen de pakbonregels in worden gezien, de statuslogs worden gecontroleerd
en kunnen er een documenten en afbeeldingen worden toegevoegd aan een pakbon. Zo kan in het
geval dat de pakbon wordt getekend de pakbon worden gescand zodat deze gekoppeld kan worden
aan de pakbon. Vanuit de Centix Logistics App is het binnenkort mogelijk om zowel de pakbonnen te
laten tekenen alsmede foto’s te kunnen toevoegen.

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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117965 – Orders – Kunnen wijzigen van de pakbondatum
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Op veler verzoek is het aanpassen van de pakbondatum geïntroduceerd. In het nieuwe pakbonnen
overzicht, te benaderen via /backoffice/packlists, kan door middel van de rechtermuisknop de
pakbondatum aangepast worden. De pakbondatum kan alleen onder bepaalde omstandigheden
worden aangepakt zo mag er nog niet zijn gefactureerd en mogen er geen retouren zijn.
Door de pakbondatum aan te passen zal ook tijdens het factureren het factuurbedrag aangepast
worden.

118369 – Orders – Picklijstregel annuleren
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
In het nieuwe picklijstdetail is het naast het picken ook mogelijk om pickregels te annuleren.
Wanneer de pickregel geannuleerd werd dan verdween de pickregel van de picklijst. Omdat dit niet
gewenst is, is dit aangepast zodat de pickregel op geannuleerd komt te staan wanneer deze wordt
geannuleerd.

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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116392 – Inkoop – Verborgen velden worden getoond tijdens ontvangsten boeken
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Tijdens het boeken van ontvangsten is bij het toevoegen van een ontvangst van een uniek item,
mogelijk om meteen een object toe te voegen. Wanneer een object wordt toegevoegd, dan werden
alle velden getoond in plaats van alleen de velden welke de instelling op ‘zichtbaar’ hebben staan.

Office
119555 – Objecten – Openen van object systeem instellingen
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Sinds de wijziging van de object systeem instellingen in de Web was het niet meer mogelijk om
dezelfde instellingen in de Office te openen. Om Office klanten toch van dienst te kunnen zijn, zijn de
instellingen aangepast zodat ze vanaf deze versie weer te openen 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
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