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WEB
121306 – Objecten – Waarschuwingstermijn verlopen geldigheid standaard 0
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Vanaf versie 4.5.28.0 wordt de waarschuwingstermijn van het verlopen van de geldigheid op het
objecttype ingesteld. Tijdens het aanmaken van het objecttype werd deze standaard op 0 gezet.
Omdat 30 dagen altijd de standaard waarde is geweest, is een wijziging doorgevoerd dat de
waarschuwingstermijn standaard op 30 dagen staat bij het aanmaken van een nieuw objecttype.

121079 – Workflow – Zoekbalk in workflowgroep onderhoud
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
In versie 4.5.28.0 is het scherm om workflowgroepen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen
vernieuwd. Echter werkte de zoekbalk in dit vernieuwde scherm niet optimaal en is dit daarom
aangepast zodat de zoekbalk weer werkt zoals gewoonlijk.

121084 – Workflow – Vernieuwing workflow prioriteiten
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Elke versie wordt er gestreefd om een aantal oude schermen om te zetten naar de nieuwe variant.
Deze versie is het scherm om workflow prioriteiten toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen
vernieuwd. Met het vernieuwen van de schermen worden er ook nieuwe rechten geïntroduceerd.
Voor het openen van de workflow prioriteiten is recht 8.41 – Manage workflow priority benodigd.

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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121030 & 121031– Producten – Introductie bewakingscode op het product en op de
orders
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Voor voornamelijk de bouwklanten is een fijne functionaliteit geïntroduceerd. De bewakingscodes
op de producten en de orders. In de vorige versie was het toevoegen van bewakingscodes al
geïntroduceerd. Op het productdetail is deze te vinden onder de velden kostenplaats en
kostensoort. Op de order is deze te vinden op de orderregel.

De bewakingscode op de orderregel is afhankelijk van de toegekende bewakingscodes op het
project, te benaderen via /backoffice/projects. Wanneer men geen bewakingscode op het product
heeft staan en maar één bewakingscode op het project, dan wordt deze voorgevuld.

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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121096 – Producten – Vernieuwd onderhoud product systeem instellingen
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
De Product systeem instellingen zijn vernieuwd. De product systeem instellingen zijn te vinden via
het admin panel → Systeem instellingen en zijn te benaderen wanneer recht 7.10 – Manage product
system settings is ingeschakeld.

121409 – Producten – Sortering lijstwaardes in frontoffice productdetail
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
In het nieuwe front office productdetail werd geen rekening gehouden met de positienummering
van lijstwaardes. Er werd voorheen gebruik gemaakt van alfabetische volgorde waardoor
bijvoorbeeld bij kledingmaten de XS en XL na elkaar kwamen te staan.
De sortering is aangepast zodat van de positienummering gebruik gemaakt kan 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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111462 – Orders – Introductie aanvragen van retouren
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Vanaf deze versie is het mogelijk om retouren aan te kunnen vragen. Via /frontoffice/returnrequests
is het mogelijk een retouraanvraag aan te maken. Op de retouraanvraag is het mogelijk
verschillende velden en eventueel een toelichting mee te geven.
Via het detail van de retouraanvraag is het mogelijk producten of objecten te kiezen welke op de
projectlocatie liggen. Daarnaast is het ook mogelijk om een tekstregel aan de retouraanvraag toe te
voegen.

Via het tabblad ‘afbeeldingen’ kunnen afbeeldingen aan de retouraanvraag toegevoegd worden. Na
alles compleet ingevuld te hebben, wordt door middel van de knop ‘aanvraag indienen’ de
retouraanvraag ingediend.
De /backoffice/returnrequests toont alle retouraanvragen. Ingediende retouraanvragen kunnen
geaccepteerd, geannuleerd of afgewezen worden. Ook kan men via de /backoffice/returnrequests
eigen retouraanvragen aanmaken en de concept aanvragen indienen.

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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121041 – Orders – Introductie nieuwe winkelwagen
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
De nieuwe winkelwagen is in deze versie geïntroduceerd. Net als de frontoffice producten is de
winkelwagen met een andere opzet gemaakt.

Door middel van de knop ‘aanpassen’ rechts bovenin is het mogelijk om de winkelwagen naar eigen
wens vorm te geven. Zo zijn de kolombreedtes aan te passen, is het mogelijk om eigen content toe
te voegen door middel van de CMS velden en is de ‘bedank’ pagina tot één pagina samengevoegd.
De bedankpagina is onderin in te stellen met naar eigen wens toe te voegen teksten.

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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Daarnaast zijn er ook andere wijzigingen doorgevoerd:
- Om de snelheid van het laden te verbeteren worden de winkelwagenregels per 35
ingeladen. Daarnaast is het mogelijk om te zoeken in de regels met de zoekbalk boven de
regels
- Bij het verwijderen van een winkelwagen regel wordt de positie behouden, terug naar
beneden scrollen is niet meer mogelijk
- In plaats van de bruto prijzen worden nu de netto prijzen getoond, bij de verhuurprijzen
worden de tarieven berekend op basis van het juiste verhuurtarief en de korting op de
orderregel
- Wanneer prijs op aanvraag is ingesteld, dan wordt de prijs niet getoond in de winkelwagen
- Het adres wordt bijgewerkt als de afleverlocatie wordt aangepast

121763 – Inkoop – Dubbele regels besteladvieslijst
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Op de status van een workflow is een instelling beschikbaar om de producten welke op
voorcalculatie staan al mee te laten rekenen in de voorraad van het product. Hierdoor wordt de
voorraad verlaagd zonder dat de producten al werkelijk gepickt zijn.
Echter werden in de besteladvieslijst dubbele regels getoond wanneer men via de workflow
producten aan de voorcalculatie had toegevoegd. Dit is gecorrigeerd zodat er geen dubbele regels
meer 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
indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze publicatie.
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Logistics App
121435 – Foutmelding bij zoeken in retourbasket als objectbeperking op eigenaar
staat
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Op de gebruiker is het mogelijk om beperkingen toe te voegen. Wanneer de objectbeperking op een
gebruiker op ‘eigenaar’ staat en men in de retourbasket op objecten probeerde te zoeken, dan
werden er geen objecten gevonden. Er is een wijziging doorgevoerd zodat men wel de objecten
waarvan men eigenaar is, kan retourneren.

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.

