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WEB 

117860 – Nieuw onderhoud grootheden en eenheden systeemtabellen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
De grootheden en eenheden hebben een vernieuwd onderhoud gekregen. Door het vernieuwde 
onderhoud is in het overzicht eenvoudiger te filteren en te zoeken op de juiste grootheden en via 
het detail kan in het tabblad eenheden de eenheden aangepast, toegevoegd of verwijderd worden.  
Om de grootheden en eenheden te benaderen is recht 8.35 – Manage quantities & units benodigd. 
 

 
 

 

 

119187 – Openen in nieuw tabblad vanuit overzicht pagina's 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In deze versie zijn het resterend aantal werkbladen toegevoegd waarin men een item kan openen in 
een nieuw tabblad door middel van de ctrl + klik. Door ctrl ingedrukt te houden en vervolgens op het 
item te klikken wordt het item in een nieuw tabblad geopend. De meest voorkomende werkbladen 
waren al eerder geïmplementeerd.  
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117864 – Onderhoud BTW en vervangende BTW vervangen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Ook de BTW codes en vervangende BTW code schermen zijn vernieuwd. Door de schermen te 
vernieuwen hebben ze een eigen link gekregen, is het laden een stuk sneller geworden en is het 
eenvoudiger om BTW codes toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen.  
 
Om BTW codes aan te maken, te wijzigen of te verwijderen is recht 8.37 – Manage VAT benodigd. 

 
 

 

117850 – Inspecties – Nieuw onderhoud inspectienormen en sub inspectienormen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Ook de inspectienormen en sub inspectienormen zijn vernieuwd. Om de inspectienormen en 
subnormen te benaderen is recht 8.36 - Manage Inspection norm benodigd. Wanneer dit recht is 
toegekend is het mogelijk om de inspectienorm toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Via het 
tabblad subnormen kunnen de subnormen worden toegevoegd aan de inspectienorm. 
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116566 – Objecten – Nieuwe schermen merken en Types 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
Omschrijving 
Om andere functionaliteiten te introduceren is ook meteen het scherm merken, waaronder de types 
en revisies vallen, aangepast. De types worden als tabblad onder het merk getoond en de revisie 
komt tevoorschijn als men op het type klikt. 
 
Het scherm is te benaderen wanneer recht 8.34 – Manage Brand / Types / Revisions is toegekend. 
 

 

116998 – Objecten – Merken samenvoegen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Spelfouten in merken komen nog weleens voor, men kan een merk niet vinden en er wordt meteen 
een nieuwe aangemaakt. Om spelfouten in de database te voorkomen is het vanaf deze versie 
mogelijk om merken samen te voegen. Wanneer de merken worden samengevoegd worden ook de 
types onder het juiste merk gezet. Het samenvoegen van merken kan vanaf deze versie via de 
rechtermuisknop functie in het merkenoverzicht. 
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116999 – Objecten – Types samenvoegen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na het samenvoegen van merken kan het zijn dat types met spelfouten samengevoegd dienen te 
worden. Daarom is in deze versie ook het samenvoegen van types geïntroduceerd. Via de 
rechtermuisknopfunctie is het mogelijk om types samen te voegen. 
 

 
 

119842 – Objecten – Standaard OI-schema’s scherm velden worden leeg 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer na het aanmaken van een standaard OI-planschema op het objecttype deze opnieuw 
wordt geopend, dan werden niet alle velden goed ingeladen. Hierdoor leek het alsof een aantal 
velden niet ingesteld waren. Om te voorkomen dat men denkt dat de velden niet goed worden 
opgeslagen is dit in deze versie gecorrigeerd. 
 
Vanaf deze versie zullen alle velden weer goed ingeladen worden en worden de juiste waardes 
getoond. 
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109179 – Locaties – Importeren van sublocatie 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Het aanmaken of importeren van sublocaties was voorheen niet mogelijk via het standaard 

importsjabloon. Vanaf deze versie zijn een drietal kolommen toegevoegd welke te maken hebben 

met de sublocaties: 

- Location00.ParentLocationID.LocationOwnerID.ID 
- Location00.ParentLocationID.LocationTypeID.ID 
- Location00.ParentLocationID.ID 

 

Door middel van deze kolommen is het mogelijk om een hoofdlocatie aan een locatie toe te voegen. 

Dit resulteert dat deze locatie automatisch als sublocatie aan de hoofdlocatie wordt gekoppeld. 

 

 

118034 – Locaties – Kolom ‘is hoofdlocatie’ toevoegen aan locatie overzichten 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Naast de wijziging om sublocaties toe te kunnen voegen via de import, is de kolom ‘is hoofdlocatie’ 
toegevoegd. Deze kolom bevat een vinkveldje welke aantoont of de locatie een hoofdlocatie is en 
dus sublocaties bevat.  
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119908 – Locaties – Persoonslocaties – Persoon informatie beschikbaar stellen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na de wijziging om het ID van een persoonslocatie aan te kunnen passen is de behoefte om in het 
overzicht persoonsinformatie in te zien aan het licht gekomen. Vanaf deze versie zijn daarom de 
volgende kolommen beschikbaar gekomen: 

- Persoon ID 
- Persoon omschrijving 

 

 
 

 

120368 – Locaties – Gedrag omschrijving en ID-persoonslocatie en projectlocatie 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na de wijziging om het ID van de persoonslocatie aan te passen waren er diverse wijzigingen 
benodigd zodat het gedrag van de omschrijving en het ID gelijk is aan het ID en omschrijving van 
locatietype ‘project’.  
 
Zo wordt vanaf deze versie het locatie ID automatisch gevuld als een persoon wordt gekozen bij een 
persoonslocatie en zal de omschrijving ook automatisch ingevuld worden. 
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119843 – Relaties – Wijzig rechten nodig voor openen frontoffice relatiedetail 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na een wijziging in het relations.aspx overzicht was het openen van het relatiedetail in het front 
office scherm alleen mogelijk als men wijzig rechten had.  
Dit scherm wordt gebruikt door externe gebruikers, daarom zijn de rechten aangepast zodat men 
alleen lees rechten nodig heeft om het relatiedetail vanuit de relations.aspx te openen. 
 

 

 

118747 & 118748 – Relaties & personen – eigenschappen systeem instellingen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Zowel de relatie als personen eigenschappen zijn in de Web omgeving geïntroduceerd. Om deze te 
introduceren zijn de personen en relatie systeem instellingen in een nieuw jasje gestoken.  

 
 
Door de nieuwe schermen te introduceren zijn de eigenschappen te vinden in een apart tabblad. 
Het openen van de relatiesysteem instellingen kan alleen wanneer recht 7.9 – Manage relation 
system settings is ingesteld. 
 
De persoon systeem instellingen zijn alleen te openen wanneer recht 7.8 – Manage person system 
settings is toegekend. 
 



Document Classificatie: Internal use 
Versie: 1.0 / Status: Published 
Gepubliceerd op: 17-09-2021 / Review periode: Never 
Paginanummer: 9 van 16 
Release notes: Centix Online 4.5.30.0  
 

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. 

 

 
 

120060 – Personen – Foutmelding bij opslaan gebruikersinstellingen 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer men via het personendetail de gebruikersinstellingen wilde opslaan, dan kon dit niet in alle 
gevallen. Als men een wijziging had gedaan in de workflow instellingen dan kreeg men een fout 
tijdens het opslaan. Om toch de gebruikersinstellingen op te kunnen slaan is daarom een wijziging 
doorgevoerd zodat de foutmelding niet meer tevoorschijn komt. 
 
 

120129 – Workflow – Kleuren van workflowitems in overzicht 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na diverse aanpassingen met betrekking tot de workflowgroep en subgroep werkte het kleuren van 
de workflow items niet altijd goed. In sommige gevallen kreeg een workflowitem een rode kleur. 
 
Er zijn diverse wijzigingen doorgevoerd zodat er weer juist wordt gekeken naar de volgende 
response en volgende response waarschuwingsvelden zodat de workflowitems weer alleen rood 
kleuren als dit ook werkelijk nodig is. 
 

119176 – Planning – Planning in week view sprint twee weken vooruit 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Sinds de introductie van de twee weken weergave op het planbord versprong het planbord twee 

weken bij de weergave: week. Vanaf deze versie is dit probleem verholpen en is het weer mogelijk 

om bij een week weergave een week vooruit of achteruit te navigeren. 
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116380 – Producten – Configureerbare producten 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In deze versie zijn de configureerbare producten toegevoegd. Door met de configureerbare 

producten te werken is het mogelijk om bijvoorbeeld maten en kleuren op producten vast te stellen 

zodat klanten in de catalogus op het product de maat en kleur te kunnen kiezen. 

 

In het productdetail is een extra vinkje toegevoegd ‘is configureerbaar product’. Wanneer deze is 

aangevinkt zal een extra tabblad tevoorschijn komen waar men maximaal twee lijsten in kan 

toevoegen.  
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Deze lijsten kunnen o.a. maat en/of kleur zijn waardoor het eenvoudig is in de catalogus om 

meerdere maten en kleuren onder één product te hangen. 

In het productdetail van de producten welke gekoppeld zijn via het tabblad ‘configureerbaar 

product’ komen twee extra velden tevoorschijn waarin de lijsten gekoppeld zijn om de lijstwaardes 

in te vullen. 

 

Voor de besteller zal het eenvoudiger zijn door het product te openen en daar de juiste maat en 

kleur te kunnen kiezen. Om dit te kunnen realiseren is het productdetail in de catalogus aangepast. 
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Door in het detail rechts bovenin op ‘aanpassen’ te klikken is het mogelijk een eigen productdetail in 

elkaar te slepen met de informatie welke benodigd is. Hierdoor is het ook mogelijk een eigen soort 

productdetail in elkaar te zetten. 

120181 – Producten – Leeg scherm na opslaan nieuw product 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het aanmaken en opslaan van een nieuw product wordt men direct naar het productdetail geleid. 

Wanneer dit productdetail werd geopend dan was het productdetail leeg. Na het afsluiten en 

heropenen van het detail was wel alle informatie aanwezig. Vanaf deze versie is dit probleem 

verholpen waardoor, na het opslaan, direct alle informatie op het productdetail zichtbaar is. 

 

102620 & 112671– Orders – Kopiëren van order wanneer orderregel 

geannuleerd/geblokkeerd is 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer orders een geannuleerde of geblokkeerde regel bevat en deze werd gekopieerd dan 

toonde de orderregel welke geannuleerd of geblokkeerd is een verkeerd ‘ongeplaatst aantal’. 

Hierdoor kon het voorkomen dat er een min getal tevoorschijn kwam. 
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Het kopiëren van orders met een geannuleerde of geblokkeerde orderregel is gewijzigd zodat de 

aantallen kloppen. Bij het kopiëren wordt altijd het originele aantal (dus zonder annulering) 

aangehouden. 

 

117836 – Orders – Verwijderen /mobile/picklist functionaliteit 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Nu het mogelijk is om via de /backoffice/picklists een picklijst te picken is het tijd om afscheid te 
nemen van de /mobile/picklist. Vanaf deze versie zal het niet meer mogelijk zijn de /mobile/picklist 
te benaderen en zal deze niet meer zichtbaar zijn als men in de /mobile kijkt. 
 

120349 – Orders – Introductie standaard pakbon documentsoort 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Om in de Logistics app foto’s toe te kunnen voegen aan een pakbon, is het nodig om een ‘standaard 

pakbon documentsoort’ te introduceren. In de order systeem instellingen is een nieuw veld te 

vinden waarin de ‘standaard pakbon documentsoort’ ingesteld kan worden.  

Hierdoor wordt automatisch een pakbon documentsoort toegekend als men een foto uploadt in de 

nieuwe Logistics app functie welke in melding 101209 is geïntroduceerd. 

 

Centix Mobile App 

119656 – Mobile – Na syncen wordt OI-planschema niet toegevoegd aan object 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer men een object OI-planschema aan een object toevoegde dan werd dit niet gezien als een 
wijziging van het object. Dit resulteerde in het niet ophalen van het nieuwe object OI-planschema in 
de app. Er is een wijziging doorgevoerd zodat de nieuwe object OI-planschema’s mee 
gesynchroniseerd worden in de mobile app. 
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Centix Logistics App 

 

101209 & 119411 – Pakbonentiteit in Logistics app beschikbaar stellen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Om foto’s of een handtekening toe te voegen is in de Logistics app een nieuwe functionaliteit 
toegevoegd. Na het creëren van een pakbon wordt deze getoond bij ‘vandaag geleverd’. Deze is 
alleen zichtbaar wanneer recht 6.1 ingeschakeld staat. 
 

  
 
Via de ‘vandaag geleverd’ knop, is het mogelijk om een handtekening aan de pakbon toe te laten 
voegen maar kunnen er ook afbeeldingen van de levering worden toegevoegd. Deze komen 
uiteindelijk in het ‘documenten’ tabblad in het pakbondetail in de Web terecht. 
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118427 – Logistics – Zoektekst bij het zoeken op een object in picklijst is wit (Android 

5) 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer met een Android 5 toestel een object werd opgezocht tijdens het picken, dan werd de 
zoektekst wit. Hierdoor was het niet meer mogelijk om te zien waarop gezocht werd. Deze wijziging 
is alleen gedaan voor toestellen welke draaien op Android 5. 
 

115280 – Logistics – Adreswijzigingen worden overschreven 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer er via de Logistics app een orderbasket wordt verwerkt met een ander adres dan werd 
alsnog het standaard adres bij het verwerken van de orderbasket neergezet. In deze versie is een 
wijziging gedaan zodat het andere adres goed doorgevoerd wordt. 
 

 

114991 – Logistics – Introductie SSO 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In de Web en in de Mobile App is het al een tijdje mogelijk om gebruik te maken van Single Sign On. 
Vanaf deze versie is het ook mogelijk om gebruik te maken van Single Sign On in de Logistics app. 
Een handleiding over hoe Single Sign On in te stellen is op te vragen via onze supportafdeling. 
 

117417 – Logistics – Lege foutmelding bij het verwerken van lege retourbasket 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer er geprobeerd werd om een lege retourbasket te verwerken dan verscheen een pop-up 
zonder foutmelding. Om de foutafhandeling beter te faciliteren is nu een juiste foutmelding 
toegevoegd wanneer men probeert een lege retourbasket te verwerken. 
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118367 – Logistics – Diverse wijzigingen annuleren pickregel 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In de Logistics app zijn diverse wijzigingen gedaan om het annuleren van een pickregel eenvoudiger 
te laten verlopen. Voorheen werd tijdens het verwerken van een picklijst met een geannuleerde 
regel een foutmelding getoond dat niet alle regels zijn gepickt. Deze foutmelding is komen te 
vervallen.  
 

 
 
Daarnaast is een wijziging doorgevoerd dat de aantallen in het overzicht worden aangepast na het 

annuleren van een regel en wordt nu automatisch herkend dat de picklijst compleet is als de laatste 

pickregel wordt geannuleerd. 

 

 

119274 – Logistics – bij retourneren van producten in kratjes dubbele regels 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het retourneren van producten in kratjes werden in sommige gevallen dubbele regels getoond. 

 


