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WEB 

123978 – Document systeem instellingen samenvoegen op systeeminstellingen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Al een aantal versies wordt er hard gewerkt aan het samenvoegen van instellingen om het overzicht 
tussen alle instellingen beter te krijgen. In deze versie zijn de document instellingen naar de systeem 
instellingen verplaatst. In de document instellingen stonden twee instellingen: 

- Standaard status 
- Standaard documentsoort 

De standaard status is naar aanleiding van melding 125380 komen te vervallen. De standaard 
documentsoort is vanaf deze versie te vinden bij de systeem instellingen. 
 

 
 

 

127517 – Admin – Foutmelding bij openen onderhoud 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na de wijziging om Centix minder afhankelijk te maken van de systeemgebruiker bleek dat bij het 
openen van verschillende soorten onderhoudsschermen een foutmelding tevoorschijn kwam. Dit 
ging om de volgende schermen: 

- Uursoort 
- Talen 
- Relatie groepen 
- Escalatie niveaus 
- Workflow status 

Er is een correctie uitgevoerd zodat deze schermen weer geopend kunnen worden zonder een 
foutmelding te krijgen. 
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125380 – Status vervangen voor archief veld bij aantal functionaliteiten 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In veel van de functionaliteiten bestond de mogelijkheid om aparte statussen aan te maken. Echter 
worden hierbij vaak de door Centix standaard aangeleverde statussen gebruikt. Bij een aantal 
functionaliteiten wordt er vanuit gegaan dat een archief veld volstaat. Daarom zijn bij de volgende 
functionaliteiten de statussen komen te vervallen en is een archief veld geïntroduceerd: 

- Prijslijsten 
- Administraties 
- Documenten 
- Artikel assortiment 
- Voorraad indicaties 

Wanneer men bijvoorbeeld een document aanpast in het objectdetail dan wordt nu in plaats van 
een statusveld een archief vinkje getoond. Hiermee is aan te tonen of het document nog van 
toepassing is. 
 

 
 
 

126940 – Objecten – Toevoegen knop OI-planschema in objectdetail 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In het nieuwe objectdetail werkte de knop om een object OI-planschema toe te voegen niet meer. 
Men kon wel via de object OI planschema’s overzicht een OI-plan toevoegen aan het object, daarom 
is de knop in deze versie aangepast zodat via het object detail weer een OI-plan toegevoegd kan 
worden. 
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126667 – Objecten – Introductie inspectie historie widget 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In het oude objectdetail konden gebruikers certificaten ophalen van oudere inspecties door op de 
knop ‘inspectiehistorie’ te klikken. Hierna opende een overzicht met alle inspecties en een aantal 
filters waaronder een filter ‘ongeplande of geplande inspectie’. 
 
Deze functionaliteit werd na de introductie van het nieuwe objectdetail gemist, daarom is er een 
inspectiehistorie widget geïmplementeerd. In deze widget worden de 5 inspecties met de meest 
recente resultaatdatum weergegeven. Via de ‘Toon alles’ knop is het mogelijk om de rest van de 
inspecties te tonen. Daarnaast kan men via de knoppen alle inspecties laten tonen of alleen de 
geplande of ongeplande.  
 
Door op het certificaat te klikken wordt het certificaat van de desbetreffende inspectie gedownload. 
 

 
 
 

125737 – Personen – Tabblad relaties in persoonsdetail toont alle relaties 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In uitzonderlijke gevallen bleek dat niet alleen de gekoppelde relaties maar alle relaties werden 
getoond in het persoonsdetail. Dit was lastig te reproduceren maar er is wel een wijziging 
doorgevoerd waardoor dit niet meer voor zou mogen komen. 
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127411 – Personen – Foutmelding bij status wijzigen via overzicht 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Het wijzigen van de status van een persoon kan zowel per persoon, via het objectdetail, of in bulk via 
het overzicht. Wanneer men via het overzicht de status van een persoon probeerde aan te passen 
dan kreeg men de melding; ‘Onvoldoende rechten voor het ophalen van deze gegevens’. Er is een 
wijziging doorgevoerd zodat men weer personen kan aanpassen in het overzicht zonder dat men 
deze foutmelding krijgt. 
 

 
 

125378 – Relaties – Vernieuwen relatie status onderhoud 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In deze versie is het status onderhoud van de relatie vernieuwd. De relatie statussen zijn te vinden 

onder de systeem tabellen als recht 8.51 – Manage relation statuses is toegekend. Door de relatie 

statussen te vernieuwen wordt het toevoegen, wijzigen, verwijderen of archiveren van een relatie 

status eenvoudiger gemaakt. 

 

107870 – Workflow – Laten vervallen workflow meldingen systeeminstellingen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
De workflow management module is al een tijdje uit Centix Office verdwenen, echter bleek dat er 
nog instellingen waren welke alleen betrekking hadden tot de functionaliteiten uit Centix Office. 
Daarom zijn deze instellingen in de Web en Centix Office komen te vervallen. 
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121753 – Producten – Laten vervallen Product ID generator 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Uit onderzoek is gebleken dat de product ID generator niet bij onze klanten gebruikt wordt. De ID 
generator is inmiddels een verouderde functionaliteit welke bij bijvoorbeeld het offline werken of 
het kopiëren van producten uit de reeks loopt. Omdat het werken met de ID generator niet meer 
wordt aangeraden en vanwege het minimale gebruik is daarom besloten de product ID generator te 
laten vervallen. 
 

127412 – Producten – Foutmelding bij status wijzigen via overzicht 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Net als bij de personen bleek dat bij de producten het aanpassen van de status in het overzicht een 
foutmelding gaf. Daarom is er een wijziging doorgevoerd zodat, wanneer men de bijbehorende 
rechten heeft, men weer de status van producten in bulk kan aanpassen. 
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125932 – Orders – Bewakingscode en projecten toevoegen aan nieuwe winkelwagen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na de introductie van de bewakingscode en het aanpassen van de projecten is de wens gekomen om 
aan de winkelwagen een bewakingscode en een project te kunnen koppelen. Vandaar dat de 
bewakingscode en het project als veld zijn geïntroduceerd in de winkelwagen. Via het admin panel 
kunnen standaard bewakingscodes worden opgegeven. Daarnaast wordt het project in de 
winkelwagen automatisch overgenomen als men het project aan de afleverlocatie heeft gekoppeld. 
 

 
 
De bewakingscode wordt getoond op de regel van het product in de winkelwagen. Dit veld kan 

aangezet worden door de ‘producten in winkelwagen’ sectie te wijzigen. 
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126782 – Facturatie – Lege foutmelding bij gereed maken van een factuur in detail tab 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer men via het facturatiedetail een factuur definitief probeerde te maken, dan werd er een 
lege foutmelding getoond. Om deze reden is een wijziging doorgevoerd zodat men een duidelijke 
foutmelding krijgt als de factuur niet verwerkt kan worden of dat de factuur zonder foutmelding 
verwerkt wordt. 
 

127471 – Contracten – Relatie is leeg bij openen contract 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na een wijziging uit de vorige versie bleek dat de relatie niet goed getoond werd als men een 
contract opende. Hierdoor was het ook niet meer mogelijk om een wijziging in het contract op te 
slaan. Om er voor te zorgen dat de relatie weer getoond wordt en het weer mogelijk is om 
wijzigingen in een contract op te slaan is daarom een wijziging gedaan. 
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126062 – SSO – Introductie identity provider detail 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na de introductie van eerdere, nieuwe SSO functionaliteiten was het ook tijd om het Single Sign On 
detail te vernieuwen. Vanaf deze versie is het mogelijk om de Identity Provider te wijzigen. Hierdoor 
kan men nu het logo of de naam aanpassen. Daarnaast kan men vanaf deze versie ook vanuit de 
Identity provider zien hoeveel en welke gebruikers eraan gekoppeld zijn en zijn de foutpagina’s 
geïntroduceerd. 
 

 
 
Met twee nieuwe instellingen welke de vorige versie zijn geïntroduceerd maar in deze versie 
beschikbaar zijn voor de gebruiker, wordt het ook eenvoudiger om Centix gebruikers te migreren 
naar een Single Sign On account. En er zijn opties opgenomen om specifieke foutpagina’s in te 
stellen zodat de SSO zo optimaal mogelijk geïntegreerd kan worden in uw organisatie. 
 

 


