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WEB 

117908 – Onderhoud vernieuwd 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In deze versie zijn er weer een aantal schermen vernieuwd in het admin panel. Onderstaande 
schermen zijn vernieuwd. In de tabel bevinden zich de vernieuwde schermen met de bij behorende 
rechten: 
 

Vernieuwd scherm Bijbehorende rechten 

Vervoersmethode 8.1 Manage transport methods 
Locatie statussen 8.47 – Manage location statuses 
Product statussen 8.48 – Manage product statuses 
Persoon statussen 8.49 – Manage person statuses 
Project statussen 8.50 – Manage project statuses 

 
 

123275 – Update achtergrondtaken 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Om de software geüpdatet te houden is het component welke achtergrondtaken uitvoert bijgewerkt 
naar een nieuwe versie.  
 

125373 – Importeren van gearchiveerde lijstwaardes 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Tijdens het importeren van onder andere objecten werd er geen rekening gehouden met 
gearchiveerde lijstwaardes in de eigenschappen. Hierdoor werd geprobeerd om de lijstwaarde 
opnieuw aan te maken wat vervolgens resulteerde in een foutmelding. Daarom is er een wijziging 
doorgevoerd zodat er tijdens de import rekening wordt gehouden met lijstwaardes welke 
gearchiveerd zijn zodat deze niet opnieuw worden toegevoegd. 
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126571/102743/126573  –Diverse toevoegingen/wijzigingen Single Sign On 
Categorie: Nieuwe/Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Om de migratie van gewone Centix gebruikers naar Single Sign On gebruikers eenvoudiger te maken 
zijn er diverse wijzigingen gedaan in de Single Sign On functionaliteit. 
 
Voorheen was het al mogelijk om een bestaande Centix gebruiker om te zetten naar een SSO-
gebruiker door het subject ID toe te voegen. Echter bleek dat bij een aantal identity providers het 
niet mogelijk is om het subject ID te achterhalen. Daarom is er een wijziging doorgevoerd om ervoor 
te zorgen dat het omzetten van een bestaande gebruiker naar een Single Sign On gebruiker 
eenvoudiger kan verlopen. Door via het gebruikersoverzicht in het admin panel → systeem taken, de 
gebruiker te markeren voor Single Sign On, wordt de gebruiker de volgende keer gevraagd met 
Single Sign On in te loggen zodat het account automatisch omgezet wordt naar een Single Sign On 
account. 
 

 
 
Daarnaast is vanaf deze versie het samenvoegen van een SSO met een Centix gebruiker 
geïntroduceerd. Via het gebruikersoverzicht kan men de SSO gebruiker selecteren. Via de 
rechtermuisknop komt ‘Samenvoegen met’ tevoorschijn onder de voorgeselecteerde regels. 
Gebruikers met hetzelfde e-mailadres kunnen hierdoor samengevoegd worden met het SSO 
account. Het SSO account wordt hierdoor aan het gewone Centix account toegevoegd. 
 



Document Classificatie: Internal use 
Versie: 1.0 / Status: Published 
Gepubliceerd op: 27-1-2022 / Review periode: Never 
Paginanummer: 4 van 12 
Release notes: Centix Online 4.5.38.0  
 

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. 

 

 
 
Als laatste is de optie om het automatisch aanmaken van nieuwe gebruikers wanneer men met SSO 
inlogt uit te schakelen geïntroduceerd. De instelling is voor nu alleen achter de schermen te vinden 
maar wordt later, na een update van het identity provider detail, ook te vinden bij het wijzigen van 
de identity provider. 
 

 

109841 – Focus en stripping in zoekvelden bij scannen QR-code 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In het oude objectenoverzicht was het altijd mogelijk om op een Object ID te zoeken door een QR-
code sticker te scannen. Met de introductie van het nieuwe objecten overzicht is dit destijds niet 
meegenomen. Omdat de wens bestond om toch te kunnen zoeken op object ID’s door middel van 
het scannen van een QR-code is daarom deze functionaliteit opnieuw geïntroduceerd. 
 
Wanneer men op de algemene zoekbalk of de kolom zoekbalk gaat staan, is het mogelijk om de QR-
code sticker te scannen en wordt de URL in de QR-code ‘gestript’ zodat alleen het Object ID wordt 
getoond. De functionaliteit is niet alleen in het objecten overzicht te vinden maar in alle schermen 
met een of meerdere zoekvelden. 
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125990 – Objecten – Zoekargument kolom toevoegen in objecten overzicht 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Op het object is het mogelijk om een zoekargument toe te voegen. Dit zoekargument kan 
bijvoorbeeld gebruikt worden voor vaktermen om beter te kunnen zoeken op bepaalde objecten. 
Echter was het alleen mogelijk om via de zoekbalk op de zoekterm te zoeken. In deze versie is de 
kolom zoekargument toegevoegd zodat er nu ook gezocht kan worden via de kolom ‘zoekargument’ 
 

 
 

 

127251 – Objecten – Laten vervallen /mobile/object 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Sinds de introductie van het nieuwe objectdetail zijn alle functionaliteiten welke in de 
/mobile/object te vinden zijn, nu ook te vinden in het nieuwe objectdetail. Daarom is de keuze 
gemaakt de /mobile/object te laten vervallen. Vanaf deze versie is de /mobile/object niet meer te 
benaderen. 
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58321 – Object locaties – Handtekening op verplaatsmand 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Om de handtekening op de verplaatsmand te laten werken diende voorheen twee instellingen 
bekeken te worden. De ‘toon handtekening’ instelling op de verplaatsmand systeeminstellingen en 
op de web mobiele instellingen. Om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt om de 
handtekening op de verplaatsmand in te stellen is er daarom voor gekozen de ‘toon handtekening’ 
instelling op de Web mobiele instellingen te laten vervallen. 
 

 
 

124993 – Object locaties – Standaard mutatietype bij muteren via object detail 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In de voorraad mutatie systeem instellingen kan een standaard mutatie type worden opgegeven. 
Echter wordt bij het toevoegen/wijzigen/verwijderen geen standaard mutatie type ingevuld. Vanaf 
deze versie wordt daarom automatisch het standaard mutatie type gevuld wanneer men een 
mutatie op de locatie doet. 
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126469 – Object locaties – Verwerkte verplaatsmanden vernieuwen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Het detail van de verwerkte verplaatsmanden, te benaderen via /processedmovebaskets.aspx, zijn 
vernieuwd. Het detail van de verwerkte verplaatsmand toont nu een viertal tabbladen afhankelijk 
van welke rechten zijn toegekend. Hierdoor is het nu ook mogelijk om eventuele documenten toe te 
voegen en de status logs van de verplaatsmand in te zien. 
 

126470 – Object locaties – E-mailsjabloon uitbreiden met verplaatsmand velden 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Naast de vernieuwing van het detail van de verwerkte verplaatsmanden is ook het e-mailsjabloon 
uitgebreid met de verplaatsmand velden. Vanaf deze versie kan de verplaatsmand AutoID, ID en de 
verplaatsmand omschrijving toegevoegd worden aan het e-mailsjabloon. 
 

 
 

126172 – Object inspecties – Kolom ‘ongeplande inspectie’ in object inspectie 

overzicht 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In de object inspecties, te benaderen via/objectmis.aspx, kan men inzien of de inspectie ongepland 
of gepland is door de kolom ‘ongeplande inspectie’ toe te voegen aan het overzicht. Echter bleek dat 
de vinkjes omgedraaid stonden. Hierdoor leek het alsof een geplande inspectie een ongeplande 
inspectie was en andersom. Er is daarom een wijziging doorgevoerd zodat een ongeplande inspectie 
ook werkelijk als ongeplande inspectie wordt getoond. 
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126174 – Object inspecties – Beoordeling ongeplande inspectie in object OI staat 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In Centix bestaat de mogelijkheid om een geplande of een ongeplande inspectie aan te maken. 
Echter bleek in sommige gevallen dat bij het aanmaken van een ongeplande inspectie in de Centix 
Mobile app, het resultaat onbedoeld mee werd gerekend in de beoordeling van het object. Omdat 
op het OI-plan aangegeven wordt dat het resultaat genegeerd dient te worden in de Object OI 
beoordeling is daarom een wijziging gedaan bij het aanmaken van een ongeplande inspectie in de 
Mobile app. 
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125987 – Workflow – Handtekening op e-mailprofiel 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Via de conversaties op het workflowitem kan een e-mail gestuurd worden. Om dit voor de gebruiker 
eenvoudiger te maken kan via het personendetail een e-mailprofiel met handtekening worden 
toegevoegd zodat men automatisch een handtekening krijgt als er een nieuwe conversatie 
aangemaakt wordt. Echter bleken handtekeningen, gemaakt via Centix web, niet te werken. Hierom 
is een wijziging doorgevoerd zodat de handtekeningen aangemaakt via Centix Web ook zichtbaar zijn 
bij het aanmaken van een conversatie. 
 

 
Naast het wijzigen van de handtekening in Centix Web is de handtekening mogelijkheid in Centix 
Office komen te vervallen. 
 

125995 – Workflow – Exporteren van recurring workflows 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na de introductie van de terugkerende workflowitems, te benaderen via 
/backoffice/recurringworkflows, kwam de wens om deze te kunnen exporteren aan het licht. 
Daarom is het exporteren van de terugkerende workflowitems geïntroduceerd. Het exporteren is 
alleen mogelijk als recht 3.0.1.5 – Allow export using grid lay-out is toegekend. 
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125401 – Werkbonnen – Inplannen werkbon in de planning 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer er een standaard werkurenplan werd gebruikt, zonder toegevoegde werkbare uren en de 
gebruiker geen productiviteitsstandaard heeft ingevuld dan bleef de planning laden bij het 
toevoegen van een werkbon. 
Omdat dit niet wenselijk is, is er een wijziging doorgevoerd zodat er een logregel wordt aangemaakt 
en wordt de werkbon ingepland naar de plek waar deze naar toe is gesleept. 
 

 

124338 – Orders – Ordersjabloon maken van bestaande order 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Het aanmaken van een order sjabloon was voorheen alleen mogelijk via het admin panel → Systeem 
tabellen. Door het aanmaken van een order sjabloon in de /backoffice/orders te introduceren wordt 
het aanmaken van een order sjabloon een stuk eenvoudiger. 
In het orderoverzicht kan via rechtermuisknop → voorgeselecteerde regels → ordersjabloon 
aanmaken een ordersjabloon aangemaakt worden. Ook kan een order sjabloon aangemaakt worden 
door orderregels in een order te selecteren en vervolgens op rechtermuisknop → voorgeselecteerde 
regels → ordersjabloon aanmaken te klikken. Hierna wordt een pop-up getoond en kan men een 
aantal gegevens instellen. 
 
Een ordersjabloon aanmaken kan alleen wanneer recht 3.15 – Access to order templates is 
toegekend. 
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125938 – Orders – ‘oude’ orderinfo pagina’s laten vervallen 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Met de introductie van alle nieuwe order pagina’s zijn een drietal overzichten verouderd geraakt. 
Deze zijn daarom komen te vervallen. De volgende drie overzichten zullen vanaf deze versie niet 
meer in Centix te vinden zijn: 

- /OrderLinesToDeliver.aspx 
- /RecentlyDeliveredOrderLines.aspx 
- /RentalOutstandingOrderLines.aspx 

 

126256 – Orders – Referentieveld toevoegen aan winkelwagen 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Om meer informatie zoals een opdrachtnummer mee te kunnen geven aan een order, is het 
referentieveld toegevoegd aan de winkelwagen. Via de winkelwagen header kan het referentieveld 
worden aangevinkt zodat deze op de winkelwagen terecht komt. 
 

124938 – Inkoop – HTML renderen in order inkoop wizard 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In een eerdere versie is het gebruik van HTML in het grootste gedeelte van de software verwijderd. 
Echter bleek dat in de order inkoop wizard bij de leverancier nog gebruik gemaakt kon worden van 
HTML. Hierdoor werd de HTML tekst getoond welke gebruikt werd. Omdat dit niet wenselijk is, 
wordt daarom de HTML verwijderd als deze wordt gebruikt in een voor niet-HTML bedoelde veld. 
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126167 – Inkoop – Vertaling in nieuw ontvangsten scherm 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In het inkoopscherm kunnen nieuwe (unieke) objecten worden aangemaakt als deze nog niet in 
Centix bestaan. Bij het aanmaken van zo’n object werd de locatie niet vertaald naar het Engels als 
Centix in het Engels staat. Daarom is de vertaling van de locatie in deze versie toegevoegd. 
 
 
 

117190 – Contracten – Automatisch invullen van relatie op contract 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het aanmaken van een contract via de relatie bleek dat de relatie (als relatie en contractant) niet 
altijd automatisch werd gevuld. Er is een wijziging doorgevoerd welke er voor zorgt dat wanneer 
men via het relatiedetail → contracten → toevoegen een contract aanmaakt, de relatie wordt 
voorgevuld in het veld relatie en het veld contractant. 
 

 

API 

102743 – Kolom titels in API clients 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na de introductie van de API bleek dat de kolomtitels in de API clients overzicht, te benaderen via 
/admin/systemtasks/apiclients, nog in programmeertaal staan. Hierom zijn de kolomtitels 
aangepast. In de API worden de kolomtitels in de gebruikelijke Engelse termen getoond.  
 


