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WEB
123979 – Vernieuwen systeem instellingen
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Ook in deze versie zijn weer een aantal systeem instellingen vernieuwd. De overzichten zijn
aangepast zodat deze sneller laden en fijner werken. Bij het introduceren van de nieuwe instellingen
worden ook nieuwe rechten geïntroduceerd. In onderstaand overzicht is te vinden welke instellingen
zijn aangepast en welke rechten daarbij horen:
Scherm:
Locatie systeem instellingen
Voorraadmutatie systeem instellingen
OI workflow instellingen
Retourlijst autoresponder instellingen
Pakbon autoresponder instellingen
Order autoresponder instellingen

Bijbehorende rechten:
7.18 – Manage location system settings
7.17 – Manage stock mutation system settings
8.45 – Manage MI workflow settings
8.44 – Manage returnlist autoresponder settings
8.43 – Manage packlist autoresponder settings
8.46 – Manage order autoresponder settings

124211 – Import en export met beveiligde eigenschappen
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Op de objecten, locaties, relaties, personen en producten is het mogelijk om eigenschappen toe te
voegen. Deze eigenschappen behoren tot zogeheten eigenschap groepen. De eigenschap groepen
zijn te vinden in de systeem tabellen en kunnen zo ingesteld worden dat deze alleen zichtbaar zijn
voor bepaalde rollen.

In deze versie is er een controle toegevoegd. Deze controleert of de gebruiker een beveiligingsrol
heeft welke de eigenschappen van een bepaalde eigenschap groep mag importeren en exporteren.

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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124610 – Exporteren geeft in sommige gevallen een foutmelding
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
In een eerdere versie is het een en ander achter de schermen aangepast. Door een van deze
wijzigingen bleek dat het exporteren in sommige gevallen niet meer werkte. Dit had te maken met
de taak welke op de achtergrond niet gestart kon worden. Er is daarom een correctie doorgevoerd
zodat men weer grote aantallen kan exporteren en de certificaten kan exporteren.

123645 – Objecten – Melding bij verwijderen merk welke aan object gekoppeld is
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
In het admin panel → Systeem tabellen → merken is het mogelijk om merken toe te voegen, te
wijzigen en te verwijderen. Echter wanneer een object het desbetreffende merk bevat, zou deze niet
verwijderd mogen worden. Voorheen werd bij het verwijderen van een merk getoond dat de actie
succesvol was, echter bleef het merk staan omdat deze aan een object gekoppeld is.

Nu wordt aangegeven dat het merk nog gebruikt wordt door een object zodat men kan achterhalen
waarom het merk niet kan worden verwijderd.

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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124495 – Objecten – Overnemen producteigenschappen bij aanmaken object
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Op een product is het mogelijk om een aantal velden toe te voegen welke automatisch gevuld
worden als men een object met dit product aanmaakt. Echter werden deze velden niet automatisch
overgenomen.
De volgende velden kunnen worden overgenomen van het product:
-

Objecttype
Merk & Type
Kostenplaats
Kostensoort

De velden worden alleen overgenomen als de instellingen bij de object systeeminstellingen zijn
ingesteld.

112596 – Object inspecties – Openen van tabblad vragen bij openen inspectie
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Bij het uitvoeren van een inspectie via de Web is de verwachting dat men meteen met de inspectie
kan beginnen en dus op het tabblad met de vragen terecht komt. Echter bleek dat wanneer men een
inspectie aanmaakte met een nieuw OI-plan, er naar het detail werd genavigeerd.
Er is een wijziging doorgevoerd zodat men wanneer een inspectie via het objectdetail start, het
vragen tabblad wordt geopend.
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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123920 – Object inspecties – Kleur ‘verloopt binnenkort’ in OI planschema’s overzicht
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Na een wijziging bleek dat objecten welke bijna verlopen op het object OI planschema’s overzicht
een groene kleur kregen. In de objecten en objectlocaties hebben de objecten met Object OI staat
‘verloopt binnenkort’ de kleur oranje. Daarom is de kleur in het object OI planschema’s aangepast.
Vanaf deze versie worden objecten welke bijna verlopen oranje gekleurd in het object oiplanschema’s overzicht zodat deze gelijk is aan de rest van de overzichten.

124910 – Object inspecties – Bepalen grenswaarden Metrel meetinstrumenten
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Naar aanleiding van een melding bleek dat een meetbestand van een Metrel meetinstrument niet
ingelezen kon worden. In het meetbestand stonden grenswaarden welke een andere opmaak heeft
dan normaal. Dit heeft te maken met de nieuwe lasnorm IEC/EN 60697-4. Om er voor te zorgen dat
de meetbestanden alsnog ingelezen kunnen worden is er een verbetering doorgevoerd zodat
meetbestanden met een andere opmaak in de grenswaarden ook ingelezen kunnen worden.

124710 – Object locaties – Object locaties worden niet goed vastgelegd
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Door een wijziging om de software te verbeteren functioneerde het vastleggen van de object
locaties van bulk objecten niet meer naar behoren. De objectlocaties werden niet goed geregistreerd
waardoor het verplaatsen een foutmelding gaf. Er is een correctie gemaakt zodat de objectlocaties
weer goed geregistreerd worden en het verplaatsen en toevoegen/verwijderen van aantallen weer
werkt. Er zijn geen klanten geweest die hier hinder van ondervonden.

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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124232 – Projecten – Uniekheid projectnummering
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Het kan weleens voorkomen dat twee verschillende relaties dezelfde projectnummers hanteren. In
Centix was het voorheen niet mogelijk om per relatie een uniek projectnummer te hebben, daardoor
werden alleen unieke projectnummers over de gehele database geaccepteerd. Om er voor te zorgen
dat de uniekheid naar wens aangepast kan worden is er een extra instelling geïntroduceerd:
-

Uniekheid projecten

Via de project systeem instellingen, te benaderen via admin → systeem instellingen, is deze nieuwe
instelling in te stellen op database, relatie of administratieniveau. Door deze nieuwe instelling is het
mogelijk om bijvoorbeeld per klant een uniek projectnummer aan te maken.

124486 – Personen – Verwijderen van een gebruiker
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Bij het verwijderen van een gebruiker werd in sommige gevallen de gebruikersinstellingen van
andere gebruikers gewist. Om dit te voorkomen is een correctie doorgevoerd zodat de instellingen
van andere gebruikers blijven staan als een gebruiker wordt verwijderd.

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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123507 – Personen – Exporteren van personen eigenschappen
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
In de objecten, locaties en producten was het al mogelijk om de eigenschappen mee te exporteren.
Als men bij de personen wilde exporteren en de specificaties aanvinkte, dan werden de
eigenschappen wel via de kolommen getoond, maar werden de waarden niet mee geëxporteerd.
Daarom is er een wijziging doorgevoerd zodat de specificaties ook ingevuld worden als deze
geëxporteerd worden.

123989 – Workflow – Repeterende workflow offset mag geen 0 zijn
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Bij de repeterende workflow items was het voorheen niet mogelijk om de offset op 0 te zetten. De
repeterende workflow items kunnen ook gebruikt worden voor dagelijkse taken. Daarom is het in
sommige gevallen belangrijk dat de offset op 0 gezet mag worden. Om dit mogelijk te maken is de
offset aangepast zodat deze ook op 0 ingesteld 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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123716 – Producten – Afbeeldingen groter weergeven in het productdetail
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
In het productdetail in zowel de backoffice als frontoffice werden product afbeeldingen klein
weergegeven. Hierdoor werden details op de foto’s niet goed zichtbaar, om deze reden is de grootte
van de afbeelding aangepast als men op de afbeelding klikt.

Wanneer men vanaf deze versie op de afbeelding klikt, wordt de afbeelding groter in beeld gebracht
door middel van een pop-up.

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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123366 – Orders – Orderbeperking zorgt voor foutmelding in winkelwagen
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Met de introductie van de nieuwe winkelwagen bleek dat gebruikers met een orderbeperking op
bijvoorbeeld afleverlocatie gebruikers in sommige gevallen de winkelwagen niet meer konden
openen. Om er voor te zorgen dat gebruikers ten alle tijden hun eigen winkelwagen kunnen openen
is er een wijziging doorgevoerd.

123551 – Orders – Productprijs per beveiligingsrol kunnen verbergen
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
De wens om de productprijs in de catalogus en het productdetail te verbergen is gerealiseerd. In de
product systeeminstellingen is de knop ‘instellingen per rol’ toegevoegd. Via deze instellingen is het
mogelijk om per rol in te stellen of zij de prijzen mogen zien in de catalogus en het productdetail.

123705 – Orders – Weergeven van retourbasketregels in returnentrylines
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Als hulpmiddel om nog niet verwerkte retourbasket regels te kunnen zien, is de
/returnentrylines.aspx in het leven geroepen. Dit scherm zorgt ervoor dat men in kan zien wie een
object in een retourbasket heeft staan.
Dit overzicht toonde echter niet alle regels, daarom is er een correctie doorgevoerd zodat alle
openstaande retourbasketregels worden getoond.

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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Plugins
124711 – Exact Globe – Import van projecten
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Tot nu toe was het alleen mogelijk om costtypes als project te importeren in Centix. Om onze
klanten beter van dienst te kunnen zijn is een optie geïmplementeerd om in plaats daarvan de
projecten te kunnen importeren.

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.

