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WEB 

127357 – Uploaden van documenten met naam met meer dan 100 karakters 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Het uploaden van documenten met een naam van meer dan 100 karakters bleek een foutmelding te 
geven tijdens het uploaden. Om documenten met meer dan 100 karakters te kunnen uploaden is 
daarom de bestandsnaam verhoogd naar 250 karakters. Vanaf deze versie kan men in alle nieuwe 
schermen documenten uploaden met een naam met meer dan 250 karakters.  
 

129160 – Aanpassen voorbeeldknop op details 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij de introductie van de nieuwe details is het aanpassen van het detail ook geïntroduceerd. Na 
enkele aanpassingen te hebben gedaan kwam de opslaan knop en de voorbeeld knop tevoorschijn. 
Als men op de voorbeeld knop klikte, dan werden de wijzigingen tegen verwachting in gepubliceerd. 
Daarom is er voor gekozen de knop ‘voorbeeld’ aan te passen naar ‘opslaan en sluiten’ in zowel het 
objectdetail, het productdetail en de winkelwagen. 
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131341 – Foutmelding bij benaderen pagina’s met ID gelijk aan URL 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het aanmaken van een eigen pagina is het opgeven van een ID verplicht. Vanwege het gemak 
werd hierbij vaak de URL gebruikt. Na de introductie van de Deense taal bleek dat de pagina’s 
waarbij het ID en de URL gelijk zijn, een foutmelding gaf. Dit is in deze versie meteen verholpen. 

 

111252 – Objectlocaties – Vernieuwen MovePos 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na de verplaatsmand is ook de MovePos aan de beurt geweest. De nieuwe MovePos, te benaderen 
via /backoffice/MovePos, wordt gebruikt bij afgifte- en innamebalies waar vooral enkele stuks 
worden ingenomen en uitgegeven.  
 
Als het object wordt gescand herkent Centix automatisch of het een inname of een uitgifte is: 
 
Bij inname kan worden gekozen om het object terug in de voorraad te nemen of het op een 
reparatielocatie neer te leggen. Hierbij dient men wel op het magazijn de standaard magazijnlocatie 
en eventueel retourlocaties in te stellen.  
 

 
 
Bij uitgifte wordt er gevraagd om een uitgifte locatie 
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De locaties waaraan uitgegeven wordt zijn bijna altijd medewerker locaties.  Deze medewerker 
locaties worden vaak gekoppeld aan een ‘bedrijfspas’ zodat er simpel en snel uitgegeven kan 
worden. Het proces van het koppelen van de ‘bedrijfspas’ aan de medewerker locatie noemen we 
het inleren van de locatie.  

 

Het inleren van objecten wordt tegenwoordig nog zelden gebruikt met de introductie van 
objectstickers. De mogelijkheid bestaat nog wel.  
 
Ook heeft de MovePos nieuwe rechten gekregen, wanneer recht 3.14.32 – Access to move poss 
ingeschakeld is, kan de MovePos gebruikt worden.  
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De knoppen ‘Object inleren’ en ‘Locatie inleren / inzien’ zijn pas beschikbaar als: 
Systeem tabellen/Move Pos opties : Object inleren toestaan is aangevinkt.  
Systeem tabellen/Move Pos opties : Locatie inleren toestaan is aangevinkt.  
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129635 – Objectlocaties – Alles tonen knop in de verplaatshistorie widget wijzigen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Naar aanleiding van een melding dat de ‘toon alles’ knop in de verplaatshistorie widget verwees naar 
een oud scherm, is de URL waarnaar verwezen wordt aangepast. De ‘toon alles’ knop verwijst 
voortaan naar de movelogs.aspx. Om dit goed te verwezenlijken is recht 1.22.1 – Access to movelogs 
geïntroduceerd. Is dit recht niet toegekend, dan wordt de verplaatshistorie widget niet getoond.  
 

 
 
Gebruikers die de movelogs in kunnen zien kunnen alles inzien tenzij er objectbeperkingen ingesteld 
staan. De movelogs houdt geen rekening met locatiebeperkingen. 
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124342 – Workflow – Serviceaanvraag in objectdetail zichtbaar maken onder 

bepaalde condities 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Om de serviceverzoeken nog meer aan te laten sluiten op de wens van de aanvrager is het nu 
mogelijk om de serviceverzoeken aan te passen naar het objecttype van het object waarvoor het 
serviceverzoek ingediend wordt.  
 

 
 
In de serviceverzoek widget is een extra instelling, de zichtbaarheid instellingen, toegevoegd. 
Wanneer men deze instelling aanzet kan een regel toegevoegd worden zodat het serviceverzoek 
alleen onder bepaalde voorwaarden worden getoond. Voor meer informatie over het zichtbaar 
stellen van serviceverzoeken onder bepaalde voorwaarden kan contact opgenomen worden met de 
support afdeling. 
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128296 – Workflow – Conversaties in- en uit kunnen klappen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Om het oneindig scrollen tussen conversaties minder te laten voorkomen is de functie om snel te 
kunnen navigeren tussen conversaties en het inklappen van alle conversaties geïntroduceerd. 
In het tabblad conversaties is een extra widget toegevoegd welke alle conversaties met datum en 
tijd laat zien en een extra knop om alle conversaties in één keer in te klappen. 
 

 
 
Door op de desbetreffende conversatie te klikken, wordt deze weer uitgeklapt. 
 
 

129699 – Workflow – Gekoppelde objecten kunnen zien in gerealiseerde producten 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In een workflowitem kunnen producten gerealiseerd worden om op deze manier voorraad af te 
boeken en door te berekenen aan de juiste organisatie. Wanneer voorraad afgeboekt wordt, wordt 
er een object gekoppeld aan de realisatie. 
 

 
 
Het object wat aan de realisatie gekoppeld is, wordt vanaf deze versie via de rechtermuisknop op de 
regel → voorgeselecteerde regels → leveringen, getoond. 
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89269 – Producten – Percentage toevoegen aan koop/terugkoop veld in productdetail 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het koop/terugkoopveld in het productdetail is een percentage toegevoegd in het tabblad. Op 
deze manier weet de gebruiker bij het invullen dat dit niet om een bedrag maar een percentage 
gaat. 
 

128204 – Producten – Laten vervallen van website op product 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het aanmaken van een product werd niet automatisch het basis adres, te vinden in het tabblad 
website, gevuld. Door het basis adres niet in te vullen, kwam het product niet in de catalogus 
terecht. Om ervoor te zorgen dat nieuw aangemaakte producten meteen in de catalogus terecht 
komen is daarom besloten de online categorie te gaan gebruiken. 
 

 
 
Het basis adres is komen te vervallen op het product detail (en het basisadres komt binnenkort 
geheel als entiteit te vervallen). Als men een online categorie aan het product toevoegt dan wordt 
deze getoond in de catalogus. Dit betekent dat wanneer producten worden toegevoegd die niet in 
de catalogus mogen komen, deze geen online categorie toegewezen moeten krijgen. 
 
Deze wijziging kan ervoor zorgen dat producten welke voorheen NIET getoond werden op de 
productsearch.aspx pagina nu wel getoond worden (en andersom!).  
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130520 – Producten – Online categorie aanpassen bij wijzigen categorie in 

productdetail 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Naar aanleiding van de wijziging dat de online categorie leidend wordt voor het tonen in de 
catalogus is er ook een andere wijziging doorgevoerd. In het productdetail bevind zich een veld 
‘Categorie’. De online categorie wordt gevuld met de waarde uit het veld categorie in het detail.  
Echter werd de online categorie nog niet aangepast als het veld categorie aangepast werd. 
 

 
 
De online categorie wordt alleen aangepast als de waarden voor de wijziging van de categorie gelijk 
aan elkaar waren. 
 
 

  



Document Classificatie: Internal use 
Versie: 1.0 / Status: Published 
Gepubliceerd op: 20-4-2022 / Review periode: Never 
Paginanummer: 11 van 15 
Release notes: Centix Online 4.5.44.0  
 

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. 

 

127590 – Orders – Aanpassen afleverrelatie in winkelwagen wanneer afleverlocatie 

wordt gekozen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het maken van een bestelling wordt door een uitvoerder veelal de winkelwagen gebruikt. De 
besteller weet uiteraard wel voor welke locatie hij de winkelwagen aanmaakt, maar vaak niet aan 
welke afleverrelatie deze gekoppeld is. 
 

 
Om deze reden is er een extra instelling toegevoegd aan de winkelwagen. Men kan vanaf deze versie 
aangeven de afleverrelatie te laten overschrijven als de afleverlocatie wordt gekozen. 
De instelling is te vinden in de winkelwagen header als men de winkelwagen aanpast. 
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130180 – Orders – Introductie bewakingscode op de winkelwagen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na de introductie van de winkelwagen bestond de wens om het project met bijbehorende 
bewakingscode toe te voegen. Daarom is in deze versie een en ander aangepast in de winkelwagen. 
 

 
 
Vanaf versie 4.5.44.0 kan men het project en de bewakingscode toevoegen aan de winkelwagen en 
zijn er extra instellingen geïntroduceerd. Door middel van de nieuwe instellingen kan automatisch 
het project worden overgenomen van de afleverlocatie en kan gekozen worden of de 
bewakingscode op de orderregels overgenomen moet worden. 
 

 
 
Van belang is te weten dat de bewakingscode in de winkelwagen wordt gebruikt op de order. Als 
men de bewakingscode op de orderregels wilt hebben dient men de instelling ‘maak gebruik van 
bewakingscode’ op de producten in de winkelwagen aan te zetten. 
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Als deze is aangezet, worden de bewakingscodes ook per regel in de winkelwagen getoond. 
 
 

130510 – Orders – Aanpassen knop ‘doorgaan’ bij het vermist boeken 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Af en toe komt het weleens voor dat een object vermist raakt en dat deze als vermist geboekt dient 
te worden. Dit kan via de Logistics app maar ook via de orderregels in het orderdetail. 
Voorheen werd bij het vermist boeken de ‘doorgaan’ knop niet juist getoond, dit is aangepast zodat 
men op een juiste manier de orderregel als vermist kan boeken. 
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123714 – Orders – Toevoegen van barcode kolom in meerdere schermen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Het zoeken op een barcode en de kolom is in zowel de openstaande verhuur import als in de 
/backoffice/returnedobjects toegevoegd. Hierdoor wordt het zoeken van een object een stuk 
eenvoudiger. 
 

 
 

Plugins 

130491 – Exact online – Exporteren van herwaarderingsdagboeken 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Vanaf deze versie worden de herwaarderingsdagboeken geëxporteerd naar Exact Online. De 
herwaarderingsdagboeken worden aangemaakt wanneer men de voorraad herwaardeert via 
/backoffice/stockrevaluations. 
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API 

131387 – Foutmelding bij PUT diverse endpoints 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het gebruik maken van de PUT van: 

o ProductSupplier 
o ProductWarehouse 
o RentalProduct 
o SalesProduct 

werd een foutmelding getoond welke niet door de gebruiker zelf op te lossen was. De foutmelding is 

gecorrigeerd zodat de gebruiker weer zonder problemen gebruik kan maken van deze 

functionaliteit.  


