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WEB 

124611 – Mediatypes toevoegen aan systeem instellingen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
De instellingen voor de mediatypes werden voorheen ingesteld door Centix ICT beheerders. Omdat 
de mediatypes makkelijker ingesteld dienen te worden zijn deze verplaatst naar de systeem 
instellingen. Vanaf deze versie zijn de mediatypes te vinden via de systeem instellingen → systeem 
instellingen. 
 

 
 
 

129380 – Vertaling van rapporten geeft in sommige gevallen een foutmelding 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij de Franse vertaling wordt vaak gebruik gemaakt van een hoge komma ( ‘ ), deze hoge komma 
zorgt ervoor dat er een foutmelding in het rapport ontstond. Om dit te voorkomen is de vertaling 
van het rapport aangepast zodat het gebruik van hoge komma’s in de vertalingen geen 
foutmeldingen meer geven. 
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128879 – Objecten – Titel wijzigen van een sectie in het nieuwe objectdetail 
Categorie: Gewijzigde  functionaliteit 
 
Omschrijving 
Om het objectdetail naar eigen wens in te richten is het mogelijk gemaakt meerdere keren de 
stamgegevens in het objectdetail te slepen. Per sectie kan een titel opgegeven worden, echter bleek 
dat er maar één titel alleen voor alle stamgegevens mogelijk was. 
 
Omdat men graag per sectie een titel op wil geven is er een wijziging doorgevoerd. Vanaf deze versie 
kan de gebruiker per sectie een titel aangeven. 
 

 
 
 

128883 – Objecten – Inspectiehistorie widget toont voor elke modus een inspectie 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het introduceren van de inspectiehistorie widget is aan vele klantwensen voldaan, echter bleek 
dat wanneer er gebruik gemaakt werd van modussen op een OI-plan, de inspecties niet goed 
werden getoond in de inspectiehistorie widget. Hierom is een correctie gemaakt zodat ook bij het 
gebruik van modussen de inspecties goed in de inspectiehistorie widget worden getoond. 
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128467 – Inspecties – Ordermodule benodigd om meetstaat toe te voegen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het toevoegen van de meetstaat bleek dat het nodig was om de ordermodule geactiveerd te 
hebben. Omdat de ordermodule hier niet van toepassing is, is er een wijziging doorgevoerd zodat er 
niet meer gecontroleerd wordt of men de ordermodule heeft aangeschaft. 
 

 

129470 – Werkbonnen – Foutmelding bij openen materieelverbruik via /Mobile/WT 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het aanklikken van ‘materiaal verbruik’ via de functie /mobile/WT werd een foutmelding getoond 
waardoor het niet mogelijk was om materiaal verbruik te boeken op een werkbon. Dit is 
gecorrigeerd zodat het vanaf deze versie weer mogelijk is om materiaal te boeken via de 
/mobile/WT 
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122744 – Planning – Introductie weeknummers in planbord kalender 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Veel planners werken op basis van weeknummers, om deze reden zijn de weeknummers toegevoegd 
aan de kalender in de planning. Door de weeknummers hieraan toe te voegen kan men de juiste 
week op basis van het weeknummer selecteren. 
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128152 – Producten – Toevoegen aan voorraad knop bij aanmaken object aan 

verhuurproduct 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het toevoegen van een object waarbij meteen een product wordt toegevoegd, is de wens 
ontstaan om deze meteen toe te voegen aan de voorraad. Hierom is de knop ‘toevoegen aan 
voorraad’ geïntroduceerd op het objectdetail. De ‘toevoegen aan voorraad’ knop komt tevoorschijn 
wanneer het product en de locatie van het object is ingevuld. 
 Wanneer de knop ‘toevoegen aan voorraad’ wordt gebruikt, wordt het object meteen als voorraad 
object gekoppeld op het product. 
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125385 – Contracten – Contract status onderhoud vernieuwen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Het toevoegen/wijzigen en verwijderen van de statussen van de contracten in het admin panel zijn 
vernieuwd. De contract statussen zijn te vinden bij de systeem tabellen, om deze te kunnen zien is 
recht 8.53 – Manage contract statuses benodigd. 
 
 

Plugins 

128568 – 4PS – Business Central plugin 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Voorheen was het alleen mogelijk om Centix te koppelen aan de on premise omgeving van 4PS. Al 
een tijdje bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van Business Central. Om deze reden is de 
4PS plugin uitgebreid zodat een keuze gemaakt kan worden of er gebruik gemaakt wordt van 
Business Central of de Navision omgeving.  
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API 

128394 – API uitbreiden met werkbonnen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
De API is uitgebreid met de werkbon informatie om zo de werkbon op te kunnen vragen en deze via 

de API af te wikkelen.  

 

 

 


