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Toepassingsgebied   
Deze handleiding is van toepassing op een Android of iOS besturingssysteem*. 
*De screenshots in deze handleiding zijn gemaakt op een Android-device 

Doelgroep   
Magazijnmedewerkers 

Werkwijze  
Instellen database 

Het server adres is de URL van uw eigen website. Bijvoorbeeld: https://demo.centix.com  
Het is niet nodig om https:// voor het adres te zetten. 

 

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord en klik op Volgende. 

 

Instellingen 
Centix Logistic heeft een aantal instellingen, hieronder geven wij uitleg over de instellingen.  

 

Download picklijsten 

Hier kunt u kiezen uit Mijn picklijsten en Alle picklijsten. Bij Mijn picklijsten ziet u alleen de picklijsten 

waaraan u gekoppeld bent. Bij Alle Picklijsten ziet u alle picklijsten van een magazijn. 

 

https://demo.centix.com/
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Magazijn 

Als u meerdere magazijnen heeft kunt u hier kiezen uit een Magazijn. 

 

Administratie 

Als u meerdere administraties heeft kunt u hier kiezen uit een Administratie. 

 

Als u de instellingen goed heeft ingevuld klikt u vervolgens op Opslaan. 

 

M3Mobile Scanner 

Als u een M3Mobile scanner heeft krijg u de volgende melding. 

 
 

Klik op JA om hardware scanner in te stellen. 

 

Hardware instellen 

U kunt vervolgens kiezen uit alleen de M3 Mobile, M3 Mobile + UHF RFID Reader of een M3 Mobile + Gun 

Grip. 

 
 

In deze handleiding kiezen wij voor alleen de M3 Mobile. 
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U ziet vervolgens een Test, klik op Opslaan. 

 
 

Dashboard 
Centix Logistics heeft een aantal knoppen, hieronder geven wij uitleg over de knoppen.

 
 

Open picklijsten 

Hier ziet u de picklijsten van de geselecteerde magazijn. 



Document Classificatie: Internal use 
Versie: 1.1 / Status: Published 
Gepubliceerd op: 27-7-2021 / Review periode: 1 year 
Documentnummer: 79498 
Paginanummer: 6 van 27  
Handleiding Centix Logistics (Android en iOS) 
 

Te verwerken picklijsten 

Hier kunt u de picklijsten verwerken zodat de objecten uitgeleverd kunnen worden. 

Retouren 
Hier kunt u de objecten retourneren naar het magazijn. 
 
Order 
Hier kunt een directe order indienen. 
 
Ophalen van gegevens 

Als u rechtsboven op de draaiende pijltjes klikt worden de gegevens vernieuwd.  
 

Overige instellingen 
Klik linksboven op de 3 streepjes om naar het menu te gaan, klik vervolgens op het tandwieltje 
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U ziet nu het volgende scherm, hieronder geven wij uitleg over de instellingen 

 
 

Hardware Scanner Configurator 

Hier kunt u de scanner configureren (M3 Mobile, M3 Mobile + UHF RFID Reader of een M3 Mobile + Gun Grip) 

 

Internval aanpassen 

Als deze optie is ingeschakeld kunt u tijdens het inspecteren de interval aanpassen 

 

Conditiemeting gebruiken 

Als deze optie is ingeschakeld kunt u tijdens het inspecteren de conditie opgeven 

 

Werkorder picken en retouren ingeschakeld* 

Als deze optie is ingeschakeld kunt u een werkorder picken en retouren.  
* Hier heeft u de workflowmodule voor nodig! 

 

Verbinding 

Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen of inloggen onder een andere gebruiker 

 

Database* 

Hier kunt u een nieuwe lokale database aanmaken 
* Als u een nieuwe database aan maakt gaat alle niet gesynchroniseerde data verloren! 
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Picklijsten 

Objecten picken 
Klik op Open picklijsten in het home scherm om de openstaande picklijsten te bekijken, u kunt zien aan het 
getal rechts bovenin hoeveel picklijsten er open staan.  
Wanneer u geen picklijsten ziet maar er wel een order is ingediend kan het zijn dat: 
- De order op een ander magazijn geboekt is. 
- Er dient nog een picklijst aangemaakt te worden (dit kan automatisch ingesteld worden d.m.v. een taak). 
- U dient de gegevens te vernieuwen, klik hiervoor op de draaiende pijltjes. 

 
                       
Hier ziet u een overzicht van alle picklijsten welke gepickt dienen te worden, momenteel staat er 1 picklijst. 

Het dikgedrukte getal is het picklijst nummer daarnaast wordt het ordernummer, de afleverlocatie en de 

relatie getoond. Rechts staat hoeveel objecten er al gepickt zijn en nog gepickt dienen te worden. Klik op de 

picklijst. 

 

Je ziet nu de producten die men heeft besteld, deze producten dienen gepickt te worden.  

Het product 200019 is een bulk-product (niet uniek) en het product 200055 is uniek, we klikken in dit 

voorbeeld als eerst op product 200019. (Als u een M3 Mobile heeft kunt u ook een barcode/QR-code 

scannen). 

 
 

Het object dient 25x gepickt te worden, rechts staat het totale aantal dat momenteel in het magazijn staat. 

Klik op het object (Als u een M3 Mobile heeft kunt u ook een barcode/QR-code scannen). 
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Vul het aantal 25 in en klik op Doorgaan. 

 

Het product 200019 is nu volledig gepickt en wordt hierdoor groen, nu dient het andere product gepickt te 

worden, we klikken op product 200055. 

 

 

U ziet nu objecten welke beschikbaar zijn om uit te leveren, omdat er hiervan 2 besteld zijn dient u deze 2 

keer te picken. U dient dit bij unieke items één voor één te doen. (Als u een M3 Mobile heeft kunt u ook een 

barcode/QR-code scannen). 
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Het object is nu één keer gepickt, nu dient het nog een keer gepickt te worden 

Klik op het artikel 200055. (Als u een M3 Mobile heeft kunt u ook een barcode/QR-code scannen). 

 
 

Zoek het object op en klik hier op. (Als u een M3 Mobile heeft kunt u ook een barcode/QR-code scannen). 

 

 

 

De picklijst is nu compleet, nu wordt de onderstaande melding getoond, klik op Verwerk. 
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U krijgt vervolgens twee opties te zien “Terugzenden als gepickt” en “Creëer pakbon”.  

 

Als u voor de optie Terugzenden als gepickt kiest levert u de gepickte items nog niet direct uit. Wel zorgt u de 

voor dat de picklijst de status “Gepickt” krijgt. Iedereen kan op die manier zien dat de picklijst gepickt is. 

Deze optie wordt vaak gebruikt om de gereedschappen alvast klaar te zetten. 

 
 

Als u voor de optie Creëer pakbon kiest levert u de gepickte items direct uit. U maakt namelijk van de picklijst 

direct een pakbon. 
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Vul een leverdatum in en klik nogmaals op Creëer pakbon om het definitief te maken. 

 
 

Klik op Doorgaan 

 
 

 

Als laatst krijg u een melding of u de picklijst direct wilt synchroniseren. Op die manier is de picklijst direct 

verwerkt naar de online database. Klik op Ja om de picklijst direct te verwerken. 

Als u op Nee klikt, kunt u later de picklijst verwerken. Zie hiervoor hoofdstuk “Picklijst verwerken” op 

bladzijde 13. 

     

 



Document Classificatie: Internal use 
Versie: 1.1 / Status: Published 
Gepubliceerd op: 27-7-2021 / Review periode: 1 year 
Documentnummer: 79498 
Paginanummer: 13 van 27  
Handleiding Centix Logistics (Android en iOS) 
 

Picklijst verwerken 
Klik op Te verwerken picklijsten in het home scherm om picklijsten te verwerken 

 

Hier ziet u eventueel picklijsten klaar staan om te verwerken naar de online database, klik op Verwerken op 

server. 

 

De picklijst wordt nu verzonden naar de online database. 
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Retouren 

Objecten retourneren 
Klik op Retouren in het home scherm om te retourneren 

 
Maak een Retour basket aan, klik hiervoor op het plusje. 

 

 

Vul vervolgens de velden in en klik op Aanmaken 
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Omschrijving 

Hier kunt u een omschrijving invullen van de retourbasket. 

Retour locatie 

Hier kunt u aangeven naar welke locatie de objecten geretourneerd dienen te worden. 

 

Retour datum 

Hier kunt u een retourdatum opgeven. 

 

Project relatie / locatie 

Hier is het mogelijk om te filteren op een relatie en/of locatie. 

 

Nu kunt u de objecten invullen die u retour wil nemen (Als u een M3 Mobile heeft kunt u ook een 

barcode/QR-code scannen). 

 

 

Als u het object scant of handmatig zoekt ziet u het volgende scherm. Klik op Object Retourneren*. 
*Als u het object wil inspecteren kunt u ook op inspecteren klikken 
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Het object zit nu in de retourbasket, hierna kunt u een andere objecten zoeken of scannen en toevoegen aan 

de retourbasket. 
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De volgende objecten worden in deze handleiding ook geretourneerd 

                     
 

Als u de gewenste objecten in uw retourbasket heeft staan, klikt u op Items. Het getal dat u ziet is het totale 

aantal dat u gaat retourneren. 

 

 
U ziet nu de inhoud van de retourbasket, controleer of alles klopt en klik op Verwerk. 
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Vervolgens krijgt u nogmaals de melding of u de retourbasket wil verwerken, als u of Ja klikt is de 

retourbasket definitief verwerkt. 

 

Order 

Order aanmaken 
Klik op Order in het home scherm om een directe order aan te maken 

 
Klik rechts bovenin op het plusje om een orderbasket aan te maken 

 

 

Vul een omschrijving in eventueel referentie, vervolgens dient u een afleverrelatie en locatie in te vullen 

zodat de objecten hier worden uitgeleverd. Klik vervolgens op Aanmaken 
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Omschrijving 

Hier kunt u een omschrijving invullen van de orderbasket 

 

Referentie 

Hier kunt u een referentie invullen van een order 

 

Afleverrelatie  

Hier dient u een afleverrelatie invullen 

 

Afleverpersoon 

Hier kunt u een afleverpersoon invullen 

 

Afleverlocatie  

Hier dient u een afleverlocatie invullen 

U kunt nu de objecten toevoegen aan de orderbasket, klik op zoeken (Als u een M3 Mobile heeft kunt u ook 

een barcode/QR-code scannen). 

 
Als u het object hebt geselecteerd of gescand krijgt u het volgende scherm te zien, klik op Doorgaan* 
*Als u het object wil inspecteren kunt u ook op inspecteren klikken 
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Er is nu één object toegevoegd aan de orderbasket, als u meerdere objecten wil toevoegen kunt u deze 

stappen herhalen. Als u klaar bent kunt u kiezen voor Regels. Het getal dat u ziet is het totale aantal dat u 

gaat uitleveren. 

 
 

U ziet nu de inhoud van de orderbasket, controleer of alles klopt en klik op Verwerk. 

 

 

 

Vervolgens ziet u een samenvatting van de gemaakte order, u kunt de nieuwe order samenvoegen met een 

bestaande/lopende order of een nieuwe order aanmaken. In deze handleiding kiezen we voor een nieuwe 
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order aanmaken. 

 

Koppel een datum en een naam aan de orderbasket, vervolgens is het mogelijk om een handtekening te 

koppelen. Als dit niet mogelijk is, kunt u bij niet getekend een reden invullen. Klik op Verwerk. 

 
 

Vervolgens krijgt u de volgende melding, klik op Sluiten. De order is nu uitgeleverd. 
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Objecten van order naar een andere order boeken 
In Centix Logistic is het heel makkelijk om objecten te boeken van order naar een andere order, zo hoeft u de 

objecten niet eerst retour te nemen maar kunt u de objecten meteen boeken op een andere order. Ook is het 

mogelijk om de objecten in een order in zijn geheel te boeken naar een andere order. 

 

Maak een order aan, vul de gegevens in en klik op Aanmaken  

 

 

 

 

Klik vervolgens op Filter om de locatie op te zoeken 
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Zoek de locatie waarvan u de items wil verplaatsen en klik op Toepassen 

 

U ziet nu alle objecten die op deze locatie staan, het is mogelijk om het object aan te klikken. (Als u een M3 

Mobile heeft kunt u ook een barcode/QR-code scannen). 
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Klik vervolgens op Doorgaan te klikken om hem in de orderbasket toe te voegen*. 
*Als u het object wil inspecteren kunt u ook op inspecteren klikken 

 

Als u in één keer alles wil toevoegen aan de orderbasket, klikt u eerst op de 3 puntjes 

 

 

Klik op Alles toevoegen (5). Het getal dat u ziet is het totale aantal 
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Klik vervolgens op Regels (5). Het getal dat u ziet is het totale aantal dat u gaat uitleveren. 

 
 

Klik op Verwerk om de order te verwerken. 

 

 

Vervolgens ziet u een samenvatting van de gemaakte order, u kunt de nieuwe order samenvoegen met een 

bestaande/lopende order of een nieuwe order aanmaken. In deze handleiding kiezen we voor een nieuwe 
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order aanmaken 

 

Koppel een datum en een naam aan de orderbasket, vervolgens is het mogelijk om een handtekening te 

koppelen. Als dit niet mogelijk is, kunt u bij niet getekend een reden invullen. Klik op Verwerk. 

 
Vervolgens krijgt u de volgende melding, klik op Sluiten. De order is nu uitgeleverd. 
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Documenten & hulpmiddelen   
- Geen 

Bijzonderheden   
- Geen  
 


