Document Classificatie: Internal use
Versie: 1.0 / Status: Published
Gepubliceerd op: 29-11-2021 / Review periode: Never
Paginanummer: 1 van 11
Release notes: Centix Online 4.5.35.0

Inhoud
WEB ......................................................................................................................................................... 2
107373 – Verbeteringen in de overzichten ........................................................................................ 2
123282 – Verbeteringen in de export methodiek .............................................................................. 2
123048 – Relaties – Deblokkering van relaties ................................................................................... 2
118161 – Objecten – Scrol naar boven functie................................................................................... 3
120854 – Producten – Blokkeren configureerbaar product bij administratief product ..................... 3
121965 – Inspecties – Negatieve waardes als resultaat ..................................................................... 4
121498 – Workflow – Opslaan van workflow met servicelevel zonder urenregistratie .................... 5
122407 – Recurring Workflow – Object toevoegen aan RWFI ........................................................... 6
122746 – Orders – Vertaling nieuw productdetail en winkelwagen .................................................. 6
106763 – Orders – Alleen personen van eigen organisatie tonen bij aanmaken picklijst .................. 7
122965 – Orders – Status bij het samenvoegen van orders ............................................................... 7
122729 – Orders – Pakbon autoresponder......................................................................................... 8
122916 – Orders – Uitbreiden picklist met start- en eindtijd ............................................................. 8
123154 – Orders – Backoffice orderdetail filter op afleverlocatie veld.............................................. 9
123488 – Orders – Order omschrijving overnemen van locatie ......................................................... 9
123489 – Orders – Automatisch aanmaken van winkelwagen bij aanmaken order .......................... 9
123506 – Orders – Genereren orderraport vanuit mybaskets.aspx ................................................. 10
123558 – Orders – Verhuurperiode in winkelwagen op regelniveau kunnen aanpassen ................ 10
123562 – Orders – Gearchiveerde relaties en locaties in winkelwagen ........................................... 10
123150 – Contracten – Contract index onderhoud vernieuwd ........................................................ 11
Office ..................................................................................................................................................... 11
122901 – Foutmelding bij aanmaken medewerker locatie in Centix Office..................................... 11

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: 29-11-2021 / Review periode: Never
Paginanummer: 2 van 11
Release notes: Centix Online 4.5.35.0

WEB
107373 – Verbeteringen in de overzichten
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Doordat de introductie van alle nieuwe overzichtsschermen meerdere versies heeft geduurd, zat er
een verschil tussen nieuwe en oude overzichten. Dit zat met name in componenten welke achter de
schermen gebruikt worden.
Om deze componenten gelijk te houden, zijn de oude overzichtsschermen aangepast. Ook is de
teller, welke het aantal geselecteerde regels toont, onderin de overzichtsschermen aangepast.
Hierdoor worden de regels, als men naar beneden scrolt, sneller bijgeladen.

123282 – Verbeteringen in de export methodiek
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Achter de schermen wordt groot onderhoud uitgevoerd, zo worden oude methodieken vervangen
door nieuwe en wordt de software zo aangepast dat het gemakkelijker te onderhouden is. Zo is ook
de export aangepakt. Bij de export werd er nog deels gebruik gemaakt van oude methodiek. Dit is
vervangen door nieuwere methodiek.

123048 – Relaties – Deblokkering van relaties
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer men een relatie wilde blokkeren of deblokkeren dan werd na het blokkeren/opheffen geen
opslaan knop getoond. Men moest dan voorheen eerst een ander veld aanpassen voordat de
wijziging kon worden opgeslagen. Dit is aangepast zodat de opslaan knop meteen zichtbaar wordt
als men op de knop ‘blokkeren’ of ‘opheffen’ klikt.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt
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118161 – Objecten – Scrol naar boven functie
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
In het objectdetail is een extra functie toegevoegd. Net als bij het workflowdetail, is er een knop
toegevoegd om meteen naar boven te kunnen gaan.

Door middel van het pijltje in de groene cirkel kan men meteen naar boven in de pagina navigeren.
Hierdoor hoeft men niet elke keer naar boven te scrollen.

120854 – Producten – Blokkeren configureerbaar product bij administratief product
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Een configureerbaar product heeft als voorwaarde dat dit geen administratief product mag zijn.
Echter wanneer men een administratief product had ingesteld, dan werd het vinkje ‘is
configureerbaar product’ niet meteen geblokkeerd. Wanneer het product als administratief product
wordt ingesteld, zal het tabblad detail worden ververst en het veld ‘configureerbaar product’
worden geblokkeerd.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt
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121965 – Inspecties – Negatieve waardes als resultaat
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
In een meetvraag dient het mogelijk te zijn zowel negatieve of positieve waardes vast te leggen.
Echter wanneer er met negatieve waardes werd gewerkt, dan bleef het resultaat van de vraag op
afgekeurd staan. Er is daarom een wijziging doorgevoerd dat meetvragen ook negatieve waardes
kunnen bevatten, als deze binnen de minimale en maximale afwijking valt, dan wordt deze
goedgekeurd.
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121498 – Workflow – Opslaan van workflow met servicelevel zonder urenregistratie
Categorie: gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Op het workflowitem is het mogelijk om een servicelevel toe te voegen, deze wordt toegevoegd aan
de groep/subgroep. Op het servicelevel kan een afwikkeltijd en een afwikkeltijd waarschuwing
meegegeven worden. Echter werd er geen rekening mee gehouden dat als een workflowitem wordt
opgeslagen, er nog geen uren geregistreerd hoeven te zijn.

Hierdoor werd een foutmelding gegeven. Er is daarom een wijziging doorgevoerd dat een
workflowitem kan worden opgeslagen als er een servicelevel met afwikkeltijd gekoppeld is maar er
nog geen tijd geregistreerd is.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt
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122407 – Recurring Workflow – Object toevoegen aan RWFI
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Bij de introductie van de recurring workflow is er bewust gekozen om het object niet toe te voegen.
Omdat de recurring workflow een workflowitem blijft herhalen, ongeacht of het voorgaande
aangemaakte workflowitem afgehandeld is of niet, is de wens toch gebleken om een object toe te
kunnen voegen.
Daarom is in deze versie het object als veld toegevoegd aan de recurring workflow.

122746 – Orders – Vertaling nieuw productdetail en winkelwagen
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
In het nieuwe productdetail en de winkelwagen werden een aantal componenten niet standaard
vertaald naar het Engels als de taal op Engels gezet werd. Hier is een wijziging voor doorgevoerd
zodat alle velden en benamingen worden vertaald naar het Engels als men de taal wijzigt.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt
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106763 – Orders – Alleen personen van eigen organisatie tonen bij aanmaken picklijst
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Bij het aanmaken van een picklijst via het orderdetail was het mogelijk om elke persoon uit de
database te kiezen. Omdat de orderpickers vaak een kleine selectie aan personen zijn, is er voor
gekozen dat alleen personen met het vinkje ‘urenregistratie toestaan’ getoond worden.
Door middel van de introductie van het uitgebreid zoeken in de lijst, is het mogelijk om alsnog een
order picker te kiezen welke het vinkje ‘interne medewerker’ niet heeft aangevinkt.
Omdat het vinkje ‘urenregistratie toestaan’ nu ook een andere functie heeft gekregen is deze
daarom aangepast naar ‘interne medewerker’ om zo meer functies af te kunnen laten hangen van
dit vinkje.

122965 – Orders – Status bij het samenvoegen van orders
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Wanneer openstaande orders werden samengevoegd, dan werd de status niet overgenomen maar
kreeg de nieuwe/overgebleven order de status ‘order’. De verwachting is dat deze de status
‘openstaand’ krijgt, daarom is er een wijziging doorgevoerd om dit te verwezenlijken.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt
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122729 – Orders – Pakbon autoresponder
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Na de introductie van het kunnen aanpassen van de pakbondatum, is de wens om een nieuwe
autoresponder te versturen aan het licht gekomen. De wens om automatisch een e-mail te laten
verzenden als de pakbondatum is gewijzigd, is daarom geïmplementeerd.

In de pakbon automatische response instellingen, te benaderen via admin panel → systeem
tabellen, is een extra event toegevoegd; ‘afleverdatum gewijzigd’. Daarnaast wordt er bij het
wijzigen van een pakbondatum een status log aangemaakt. Op basis van die statuslog wordt de
autoresponder getriggerd als deze ingesteld is.

122916 – Orders – Uitbreiden picklist met start- en eindtijd
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
In voorbereiding op het kunnen inplannen van een picklijst zijn de start en eindtijd als velden
toegevoegd aan de picklijst. Op de picklijst zijn voortaan velden te vinden waarbij men de datum en
tijd van het starten en eindigen van de picklijst kan toevoegen. Het inplannen van de picklijsten zal in
een volgende versie geïntroduceerd worden.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt
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123154 – Orders – Backoffice orderdetail filter op afleverlocatie veld
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
In het orderdetail, te benaderen via /backoffice orders, werd voorheen de afleverlocatie niet
gefilterd op de relatie waar de order voor is. Omdat de gehele lijst wordt getoond is de wens
uitgesproken om deze lijst te filteren op afleverrelatie.
Daarom is er een wijziging doorgevoerd in het veld afleverlocatie. Wanneer de afleverrelatie is
ingevuld, wordt deze gefilterd op de locaties met de eigenaar gelijk aan de afleverrelatie. Daarnaast
is de functionaliteit om uitgebreid te zoeken toegevoegd zodat men desgewenst een andere locatie
kan kiezen als dit nodig blijkt.

123488 – Orders – Order omschrijving overnemen van locatie
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Op de locatie is het mogelijk om een standaard order omschrijving in te vullen. Deze
orderomschrijving wordt overgenomen wanneer men een order aanmaakt met deze locatie. Echter
werd deze omschrijving niet meer gevuld als men van een winkelwagen een order aanmaakte.

Er is een correctie gedaan zodat de omschrijving weer van de locatie overgenomen wordt als deze
aanwezig is.

123489 – Orders – Automatisch aanmaken van winkelwagen bij aanmaken order
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Na het maken van een order vanuit een winkelwagen, werd er meteen een nieuwe winkelwagen
aangemaakt. Hierdoor werden onnodig veel winkelwagens aangemaakt. Om het aantal
winkelwagens te verkleinen, wordt vanaf deze versie alleen een nieuwe winkelwagen aangemaakt
als het winkelwagen detail wordt geopend of als er producten worden toegevoegd aan de
winkelwagen.

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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123506 – Orders – Genereren orderraport vanuit mybaskets.aspx
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Bij het genereren van een rapport vanuit de mybaskets.aspx kreeg een rapport geen waarde of niet
de goede waarde. Dit komt omdat het AutoID niet meegenomen werd bij het genereren van het
rapport. Om de juiste waarden in het rapport te tonen is daarom een wijziging doorgevoerd zodat
het AutoID wordt gebruikt.

123558 – Orders – Verhuurperiode in winkelwagen op regelniveau kunnen aanpassen
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
In het productdetail is het mogelijk om een verhuurperiode toe te voegen voordat men het product
aan de winkelwagen toevoegt. Echter was deze verhuurperiode niet meer te wijzigen in de
winkelwagen. Om er voor te zorgen dat men niet het product opnieuw hoeft toe te voegen, is
daarom het wijzigen van de verhuurperiode in de winkelwagen toegevoegd.

Door dubbel te klikken op de winkelwagenregel wordt het detail van de regel geopend. In dit detail
is de gewenste startdatum en verwachte einddatum in te vullen of te wijzigen.

123562 – Orders – Gearchiveerde relaties en locaties in winkelwagen
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Bij de afleverrelatie en afleverlocatie keuze in de winkelwagen, werd voorheen geen rekening
gehouden met gearchiveerde relaties en locaties. Hierdoor was het mogelijk om een order aan te
maken voor een relatie of locatie welke al gearchiveerd is.
Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, is de keuzelijst gefilterd zodat alleen maar actieve relaties en
locaties getoond 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
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123150 – Contracten – Contract index onderhoud vernieuwd
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Via het admin panel → systeem tabellen is het mogelijk om een nieuwe contract index toe te
voegen. Echter was dit nog een oud onderhoud, daarom is deze vernieuwd naar een nieuw
overzicht. Naast de wijziging om het onderhoud te vernieuwen, is de manier van toevoegen
aangepast. Een contract index kan alleen worden toegevoegd als het jaar opvolgend is aan het laatst
toegevoegde jaar. Zo wordt voorkomen dat de indexering van contracten niet goed gaat.

Office
122901 – Foutmelding bij aanmaken medewerker locatie in Centix Office
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Bij het aanmaken van een medewerker locatie in Centix Office kreeg men een foutmelding. Dit werd
veroorzaakt door het ID welke niet zichtbaar is maar wel verplicht is. Het veld ID was alleen niet
zichtbaar bij persoonslocaties. Daarom is het ID veld voor persoonslocaties ook zichtbaar gemaakt.
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