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Toepassingsgebied   
Deze handleiding is van toepassing op alle Centix Web omgevingen die de Move Pos gebruiken.  

Doelgroep   
Centix gebruikers 

Algemeen 
Het is mogelijk dat functionaliteiten, menu-items of werkbladen in de handleidingen worden 

benoemd welke niet in de eigen omgeving staan. Dit kan meerdere oorzaken hebben: 

- De rechten zijn niet toegekend 

- De omgeving is nog niet geüpdatet naar de juiste versie 

- De functionaliteiten zijn nog niet ingeregeld 

 

Om toch gebruik te kunnen maken van hetgeen benoemd in de handleiding kan de keuze 

gemaakt worden dit zelf in te regelen of gebruik te maken van een Centix specialist. 
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1. Move Pos introductie 
Een Move Pos ook wel bekend als “Point of sale” oftewel verkooppunt is een fysieke locatie waar men 

objecten kan uitgeven of innemen.  

De Move Pos wordt doorgaans gebruikt bij uitgifte- en innamebalies waar vooral enkele stuks worden 

ingenomen en uitgegeven.  

1.1. Werkwijze omschrijving  
De Move Pos kent een drietal functies, het scannen van een object, het inleren/inzien van een locatie 

en het inleren van een object. Deze functies worden in de volgende paragrafen uitgelegd. 

1.1.1. Scan object 
Object scannen voor inname of uitgave 

Als een object wordt gescand herkent Centix automatisch of het een inname of een uitgifte is. Dit 

wordt bepaald op basis van de locatie waarop een object ligt.   

Bij een voorraad locatie opent het ‘Object innemen’ scherm en bij een ‘geen’ voorraad locatie opent 

het ‘Object uitgeven’ scherm.  

Aansluitend kan bij een inname worden gekozen om het object terug in de voorraad te nemen of het 

op een reparatielocatie neer te leggen. Hierbij dient men wel op de Move Pos een standaard 

voorraadlocatie en reparatielocatie in te stellen.   

Is het een uitgifte dan wordt gevraagd om een uitgifte locatie aan te geven.  

1.1.2. Locatie inleren/inzien 
Barcode koppelen aan locatie en objecten inzien op locatie 

De locaties waaraan uitgegeven wordt zijn in de regel 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.   

Als een locatie is geopend kan men behalve het inleren van een locatie ook inzien welke objecten zich 

op deze locatie bevinden.  

1.1.3. Object inleren 
Barcode koppelen aan object 

Het inleren van objecten kortom het koppelen van een barcode aan een object, wordt tegenwoordig 

nog zelden gebruikt met de introductie van de QR-code stickers. Door gebruik van de QR-code stickers 

is er al een barcode aan het object gekoppeld en is de mogelijkheid ‘Object inleren’ onnodig.  

De mogelijkheid existeert wel, in het geval dat men geen gebruik maakt van QR-code stickers.  
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2. Move Pos instellen 
Voor het gebruik van de Move Pos moeten een aantal zaken worden ingesteld.  

Allereerst moeten één of meerdere Move Pos worden aangemaakt. Hiervoor gaat men naar het 

Admin panel en kiest vervolgens Systeemtabellen → Move Pos.  

  

Door op ‘Toevoegen’ te klikken kan een nieuwe Move Pos aangemaakt worden. Om een bestaande 

Move Pos te ‘Wijzigen’ (linkermuisknop) of te ‘Verwijderen’ (rechtermuisknop) klikt men op de regel.  

 

Op de Movepos kan worden ingesteld welke knoppen beschikbaar zijn. De knoppen ‘Object inleren’ 

en ‘Locatie inleren/ inzien’ zijn 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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Tenslotte om de Move Pos te kunnen gebruiken moet men het recht 3.14.32 – Access to move pos 

inschakelen.  Aansluitend kan de Move Pos worden benaderd via /backoffice/movepos.    
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3. Move Pos gebruik 
Bij het openen van het ‘Move Pos’ scherm komt een pop-up waarin men de gewenste Move Pos 

selecteert.  

 

De lijst met Move Pos staat bij de Systeemtabellen → Move Pos. Hier kan men een nieuwe Move Pos 

aanmaken en indien gewenst wijzigen. 

 

Vervolgens komt met terecht op het Move Pos startscherm met de mogelijke opties. 

• Scan object 

• Locatie inleren/ inzien 

• Object inleren 
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Afhankelijk van wat is ingesteld op de gekozen Move Pos zijn de knoppen ‘Object inleren’ en ‘Locatie 

inleren/ inzien’ beschikbaar. Als men wil veranderen van Move Pos kan dat door rechtsboven een 

andere Move Pos uit de lijst te selecteren.  
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3.1. Scan object 
Als men op de ‘Scan object’ knop klikt, opent een pop-up scherm met de mogelijkheid om te kunnen 

zoeken op een object. Men kan hier handmatig zoeken op een object of het object scannen om het 

object uit te geven of in te nemen.  

 

Wanneer meerdere resultaten gevonden zijn, wordt een lijst van objecten getoond.  

 

Bij klikken op een object wordt op basis van de locatie bepaald naar welk scherm genavigeerd wordt. 

Als het object op een voorraad locatie ligt krijgt men het ‘object uitgeven’ scherm. Ligt het object niet 

op een voorraad locatie dan krijgt men het ‘object innemen’ scherm.  

In het geval dat er één resultaat uit de zoekopdracht komt, wordt automatisch het ‘object innemen’ 

of ‘object uitgeven’ scherm getoond.  

3.1.1. Object innemen 
Als het object zich niet op de voorraad- of reparatielocatie bevindt dan heeft men de optie om het 

object in te nemen. Voor het innemen zijn twee opties, voorraadlocatie of reparatielocatie. 
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Na het innemen van het object wordt het object op de aangegeven locatie van de Move Pos gelegd. 

Achter de schermen is een nieuwe move basket aangemaakt en verwerkt.   

Men kan dit terugzien in het ‘verwerkte verplaatsmanden’ overzicht, te benaderen via 

/Processedmovebaskets.aspx. 

3.1.2. Object uitgeven 
Als het object zich op een voorraadlocatie bevindt dan krijgt men de optie om het object uit te geven. 

Bij klikken op een regel opent het scherm met de object en doellocatie gegevens. 

 

Selecteer de gewenste doellocatie en klik op ‘Uitgeven’ om het object uit te geven.  
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Na het uitgeven van het object wordt het object op de aangegeven locatie gelegd. Op de achtergrond 

is wederom een nieuwe movebasket aangemaakt en verwerkt.  

Men kan dit terugzien in het ‘verwerkte verplaatsmanden’ overzicht, te benaderen via 

/Processedmovebaskets.aspx. 

3.2. Locatie inleren/ inzien 
Als men een locatie wil inleren klikt met op de knop ‘Locatie inleren/ inzien’, hiermee opent het 

Locatie overzicht. Bij zoeken op een Locatie wordt hier het overzicht van de resultaten getoond. 

 

Selecteer vervolgens de locatie die men wil inleren. Hier kan de barcode worden ingevoerd en inzien 

welke objecten op deze locatie liggen.  



Document Classificatie: Internal use 
Versie: 1.0  / Status: Published 
Gepubliceerd op: 23-5-2022 / Review periode: 1 year 
Documentnummer: 131622 
Paginanummer: 12 van 14   
Handleiding Centix Web Move Pos 
 

 

 

Is de barcode ingevoerd, klikt dan op ‘Opslaan’ en men wordt teruggeleid naar het locatie overzicht. 

Nu is de locatie voorzien van een Barcode en kan in het vervolg gescand worden als uitgifte locatie.  

3.3. Object inleren 
Om een object in te leren klikt men op de knop ‘Object inleren’, hiermee opent het ‘Object inleren’ 

overzicht. Bij zoeken op een object wordt hier het overzicht van resultaten getoond. 
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Als men op een object klikt opent het pop-up scherm met de informatie van het object en de 

mogelijkheid om een barcode toe te voegen.  

 

Vervolgens kan de ingevoerd barcode worden opgeslagen en wordt men teruggeleid naar het Scan 

object overzicht. Het object is nu voorzien van een Barcode en is hiermee gemakkelijk te scannen 

voor inname of uitgave.  

Maakt men gebruik van QR-code stickers is het niet nodig om het object in te leren. Het object kan 

met de QR-code al eenvoudig gescand worden voor inname of uitgave.  
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Documenten & hulpmiddelen   
HAN-83410 Handleiding Centix Web.pdf 

 

Bijzonderheden   
- Geen  
 


