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WEB
105309 – Referentie opgeven bij het afdrukken
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
In het download verzoeken overzicht, te benaderen via /downloadrequests.aspx is de kolom
referentie al een tijd beschikbaar. De optie om een referentie tijdens het afdrukken toe te voegen is
deze versie geïntroduceerd. Door een referentie tijdens het afdrukken mee te geven wordt het
eenvoudiger om de verschillende downloadverzoeken te onderscheiden.
Het opgeven van een referentie is zichtbaar bij het afdrukken over de gehele dataset, dit zijn de
knoppen rechts bovenin.

127428 – Objecten – Serviceverzoek widget alleen tonen bij activatie workflow
module
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Met de introductie van het nieuwe objectdetail is de nieuwe functionaliteit om serviceverzoeken in
te dienen ook geïntroduceerd. Om een serviceverzoek in te kunnen dienen is de
workflowmanagement module benodigd, daarom wordt vanaf deze versie de widget verborgen als
de workflowmanagement module niet geactiveerd is.

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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127430 – Objecten – datum notatie in agenda icon in OI-planschema widget
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Ondanks dat de Nederlandse taal werd gebruikt, werd in het OI-planschema widget de Engelse taal
gebruikt om de datum te tonen. Vanwege de eenduidigheid is besloten de Nederlandse datum te
gebruiken als de taal op Nederlands staat, daarom is er een wijziging doorgevoerd.

128331 – Objecten – Opslaan na plakken ID in Object ID veld
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Als men het Object ID wijzigt en het nieuwe object ID wordt door middel van het plakken van het
nieuwe ID toegevoegd, dan werd dit voorheen niet als wijziging gezien. Hierdoor kwam de opslaan
knop niet tevoorschijn. Vanaf deze versie wordt het plakken van een object ID als wijziging gezien en
zal de opslaan knop tevoorschijn komen zodat na het plakken het object opgeslagen 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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128647 – Objectlocaties – Laten vervallen van /Mobile/Move
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Na de introductie van de nieuwe verplaatsmand werd het hoog tijd om afscheid te nemen van de
oude verplaatsmand, voorheen te benaderen via /mobile/move. Met de afscheid van de
/mobile/move wordt geadviseerd om het menu-item aan te passen naar /movebaskets.
Via /movebaskets kan de gebruiker de eigen verplaatsmanden benaderen en met genoeg rechten
kan de gebruiker eventueel de verplaatsmanden van de andere gebruikers inzien en overnemen.

129113 – Verplaatsmand – Output PDF terugbrengen
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Na de introductie van de nieuwe verplaatsmand werd het direct kunnen printen/downloaden van de
verplaatsmand gemist. Om deze reden is het vinkje ‘afdrukken’ in de verplaatsmand geïntroduceerd.
Het rapport wat hier wordt gebruikt, wordt ingevuld in de verplaatsmand systeem instellingen.
Vinkt men ‘afdrukken’ aan, dan wordt na het klikken op ‘verwerken’ automatisch de verplaatsbon
geopend, klaar om te downloaden of af te drukken.

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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129222 – Verplaatsmand – Locatie eigenaar aanpassen aan keuze bestemmingslocatie
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Als de gebruiker de verplaatsmand aanmaakt en invult, dan wordt dit vaak gedaan voor een bepaald
project. De gebruiker weet hierbij vaak niet wie de eigenaar van het project is maar bijvoorbeeld wel
het project ID. Om deze reden is het mogelijk gemaakt om eerst de bestemmingslocatie in te vullen,
op basis van de bestemmingslocatie wordt automatisch de eigenaar ingevuld zodat men niet meer
hoeft na te denken over de eigenaar van de bestemmingslocatie.

129227 – Verplaatsmand – Uitgebreid zoeken in verplaatsmand
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Om ook op andere velden dan alleen het ID of de omschrijving van locatie te kunnen zoeken, is het
uitgebreid zoeken toegevoegd bij zowel de bestemmingslocatie eigenaar als de bestemmingslocatie.
Door middel van de F4 knop of het klikken op het uitgebreid zoeken wordt een nieuw scherm
geopend waarbij men op alle locatievelden kan zoeken.

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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129258 – Verplaatsmand – Scrollen in het toevoegen van
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Na het toevoegen van een bulk object aan de verplaatsmand wordt er een nieuw scherm geopend
waarop de aantallen aangegeven kunnen worden. In dit scherm kan de gebruiker aangeven welk
aantal van het bulkobject toegevoegd dient te worden aan de verplaatsmand. Het scrollen in dit
scherm werkte niet omdat daardoor het scherm werd gesloten. Dit is gecorrigeerd zodat men ook in
dit scherm naar beneden kan scrollen.

129984 – Locaties – Locatie import van niet-persoons naar persoonslocatie werkt niet
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Het komt weleens voor dat een gewone locatie- naar een persoonslocatie omgezet dient te worden.
Als dit bij meerdere locaties het geval is, dan wordt er gebruik gemaakt van een import. Tijdens het
importeren bleek dat het niet mogelijk was de locatietype van een niet-persoonslocatie naar een
persoonslocatie om te zetten was.
Om toch eenvoudig de niet-persoonslocatie naar een persoonslocatie te kunnen zetten is een
wijziging in de import doorgevoerd.

129979 – Personen – Ontkoppelen van relaties na wijziging op persoondetail
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Na een wijziging in een van de velden in het persoondetail bleek dat een aantal relaties onterecht
werden ontkoppeld. Om dit te voorkomen is een correctie gedaan zodat de relaties niet worden
ontkoppelt bij het wijzigen van een persoon.

129261 – Workflow – Workflow gebruikers toevoegen na aanmaken serviceformulier
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
De wens om eigen serviceverzoeken in te zien is de afgelopen tijd aan het licht gekomen. Om eigen
serviceverzoeken in te zien dient degene die het serviceverzoek aanmaakt, toegevoegd te worden
als workflow gebruiker. Een workflow gebruiker wordt achter de schermen in de database
bijgehouden en is niet zichtbaar via een tabblad. Omdat voorheen de indiener van het
serviceverzoek niet gekoppeld werd als workflow gebruiker, was het niet mogelijk de eigen
serviceverzoeken in te zien. Daarom is er een aanpassing gedaan in het toevoegen van de indiener
aan de workflow gebruikers. Zo wordt het mogelijk gemaakt om de indiener van het serviceverzoek
de eigen serviceverzoeken in te laten zien.

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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128500 – Afschrijvingen – Introductie afschrijvingen in de Web
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Na het toevoegen van de einde levensduur werd het ook tijd om de afschrijvingen te introduceren in
de Web omgeving. De functie om afschrijvingen bij te houden zat al in Centix Office.
Om gebruik te kunnen maken van de afschrijvingen is de module C4-CON-05-10 – Afschrijvingen
benodigd. Als deze module geactiveerd is en de bijbehorende rechten zijn toegekend, zijn de
afschrijvingen te vinden via /backoffice/depreciations.
#
1.13
1.13.1
1.13.1.1
1.13.1.3
1.13.1.4
1.13.2
1.13.3
1.13.4
3.14.30

Omschrijving
Depreciation
Data
Read
Add
Remove
Depreciation – Generate bookings
Depreciation – Sell
Depreciation - Retire
Access to depreciations

Uitleg
Algemeen recht
Algemeen recht
Bekijken van de afschrijvingen
Toevoegen van de afschrijvingen
Verwijderen van de afschrijvingen
Genereren van boekingen
Verkopen van ‘afschrijving’
Buiten gebruik stellen van de ‘afschrijving’
Toegang tot het afschrijvingen overzicht

Wanneer een afschrijving wordt toegevoegd is het belangrijk dat de juiste grootboeken al bekend
zijn in Centix. Op basis van de aankoopdatum, eerste afschrijf periode jaar, aantal perioden en de
restwaarde wordt de afschrijving per periode berekend.

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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Als alles is ingevuld, is het mogelijk om eventueel objecten aan de afschrijvingen te koppelen waarna
via het overzicht met de rechtermuisknop de boekingen te genereren zijn.

Als hetgeen waar de afschrijvingen over gaan wordt verkocht of buiten gebruik wordt gesteld, is via
dezelfde rechtermuisknop de afschrijvingsregel te verkopen of buiten gebruik te stellen.
Bij het verkopen wordt een datum en een verkoopprijs gevraagd. Bij het buiten gebruik stellen
alleen een datum.

Via het tabblad documenten kunnen documenten zoals bijvoorbeeld aankoopbewijzen of facturen
van reparaties/revisies toegevoegd worden. Op deze manier blijven alle documenten bij elkaar op de
juiste plek.
De boekingen van de afschrijvingen zijn uiteindelijk te vinden als afschrijving dagboek in het
dagboekenoverzicht, te benaderen via /backoffice/journals.

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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130109 – Dagboeken – Overzicht van dagboeken laadt niet in
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Na het vernieuwen van het dagboekenoverzicht bleek dat het overzicht niet altijd de gegevens
toonde. Door een wijziging in de code te maken wordt het dagboekenoverzicht weer correct
geopend met de juiste gegevens.

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.

