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WEB 

131411 – Toevoegen van extra filters in gebruiker sessie logs 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

In de gebruiker sessie logs (admin – systeemtaken) was het al mogelijk om op meerdere kolommen 

te filteren. Om nog beter te kunnen filteren zijn er extra filters toegevoegd aan de gebruiker sessie 

logs. De volgende kolom filters zijn vanaf deze versie beschikbaar: 

- Relatie 

- Ingelogd 

- Uitgelogd 

- Beveiligingsgroep 

Daarnaast is het nu ook mogelijk om in de zoekbalk te zoeken op gebruikersnaam, relatie en 

beveiligingsgroep. 

 

 

131396 – Objecten - ObjectID klikbaar maken in meterstanden overzicht 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

In het meterstanden overzicht, te benaderen via /objectmeterschedules.aspx, was het nog niet 

mogelijk om op het object ID te klikken en door te navigeren naar het object ID. Om eenvoudiger 

naar het desbetreffende object te gaan is daarom het Object ID klikbaar gemaakt. 
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132217 - MovePOS – QR-code strippen tijdens scannen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
De MovePos wordt voornamelijk gebruikt in magazijnen, in het magazijn kan de MovePos worden 
geopend en met een scanner wordt de QR-code gescand om het object te kunnen verplaatsen. Nu 
bleek dat tijdens het scannen nog de gehele URL werd meegenomen in plaats van alleen het Object 
ID. Daarom is er een wijziging doorgevoerd zodat wanneer een QR-code gescand wordt in de 
MovePos, alleen op het ID wordt gezocht. 
 

 
 

131107 – Inspecties – Verwijderen inspectie pop-up toont 'verwijder object' 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Het verwijderen van een inspectie in de /mis.aspx heeft een verkeerde benaming gekregen, hierdoor 

leek het alsof men een object zou verwijderen. Daarom is de naam van het verwijderen van een 

inspectie van ‘verwijder object’ gewijzigd naar ‘verwijderen’. 
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130635 – Locaties – Introductie rechtermuisknop functies in objecten widget 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

Met de introductie van het nieuwe locatiedetail is ook de functie om de objecten meteen vanaf het 

locatiedetail in te kunnen zien toegevoegd. Alleen de functies welke beschikbaar zijn onder de 

voorgeselecteerde regels waren nog niet beschikbaar. 

 

Daarom is vanaf deze versie de rechtermuisknop functie in de objectenwidget beschikbaar gekomen, 

met de rechtermuisknop → voorgeselecteerde regels kan een object onder andere het object 

gewijzigd worden of toegevoegd worden aan de verplaatsmand.   
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131877 - Locaties – Lay-out locatiedetail op volledige breedte 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 

 
Omschrijving 
In de vorige versie is het locatiedetail in een nieuw jasje gestoken. Vanaf deze versie is het mogelijk 

gemaakt om de lay-out op volledige breedte in te stellen. 

 

Op deze manier kan het object overzicht widget op volle breedte gebruikt worden waardoor er 

minder gescrold hoeft toe worden. Wanneer bij één van de secties de volledige breedte wordt 

aangevinkt, zullen alle secties de volledige breedte krijgen. 

 
 

  



Document Classificatie: Internal use 
Versie: 1.0 / Status: Published 
Gepubliceerd op: 18-5-2022 / Review periode: Never 
Paginanummer: 6 van 10 
Release notes: Centix Online 4.5.46.0  
 

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. 

 

77635 - Workflow – Introductie pakbonnen koppelen en ontkoppelen aan workflow 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Het toevoegen van pakbonnen aan de workflowitems was voorheen al beschikbaar in Centix Office 
maar is nu ook geïntroduceerd in de Centix Web omgeving. In het workflowdetail is een extra 
tabblad beschikbaar wanneer men recht 1.18.21 – Manage workflow packlists is toegekend. 
 

 
In dit tabblad is het mogelijk om pakbonnen in te zien, te koppelen en ontkoppelen.  
 
 

131704 - Orders – Bewakingscode verplicht stellen op de winkelwagen(regel) 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In een eerdere versie is de bewakingscode op de winkelwagen(regel) geïntroduceerd. Echter werd 
het verplicht maken van de bewakingscode gemist. 
Daarom is het vanaf deze versie mogelijk om de bewakingscode verplicht te maken. 
Het verplicht maken van de bewakingscode is mogelijk via ‘aanpassen’ en het ‘wijzigen’ van een 
widget. 
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131575 – Orders – Automatisch aanpassen orderdatum winkelwagen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het definitief maken van een winkelwagen werd de orderdatum niet aangepast. Hierdoor was het 
mogelijk om een order aan te maken met een orderdatum in het verleden. Vanaf deze versie wordt 
de orderdatum aangepast naar de datum van vandaag als de winkelwagen wordt ingediend als 
order. 
 
 
 

132289 – Orders – Afleverlocatie lijst filteren op gekozen afleverrelatie in de 

winkelwagen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Net als in de rest van Centix worden de meeste velden gefilterd op basis van eerdere keuzes die 
gemaakt zijn. Zo ook, vanaf deze versie, bij de afleverlocatie in de winkelwagen. Indien de instelling 
‘afleverlocatie lijst filteren op afleverrelatie’ ingesteld staat wordt wanneer men de afleverrelatie 
invult en daarna een afleverlocatie kiest, de lijst met afleverlocaties gefilterd. Alleen de 
afleverlocaties welke de locatie eigenaar van de gekozen afleverrelatie heeft zullen getoond worden. 
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131323 – Facturatie – Pop-up melding is leeg bij definitief maken van facturen 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na het definitief maken van facturen wordt een samenvatting weergegeven. Uit deze samenvatting 
blijkt hoeveel facturen er werkelijk definitief gemaakt zijn en of er foutmeldingen zijn geweest. 
Echter bleek dat deze samenvatting qua inhoud leeg was, daarom is er een correctie doorgevoerd 
zodat de samenvatting werkelijk aangeeft hoeveel facturen er definitief zijn gemaakt. 
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129628 – Single Sign On (SSO) Foutmelding bij tonen foutpagina’s bij Identity Provider 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 

Omschrijving 

Op de identity provider is het mogelijk voor de verschillende foutmeldingen een foutpagina in te 

stellen. Na het instellen en opslaan werd alleen de ingestelde pagina niet getoond. Deze was wel 

ingesteld in de database. Er is een wijziging doorgevoerd zodat de ingestelde pagina zichtbaar in het 

identity provider detail. 

 

Apps 

132192 – M3 Mobile – SM20 toevoegen aan hardware scanner configurator 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Een tijdje geleden heeft M3 Mobile de SM20 uitgebracht. Om deze scanner te laten werken heeft 
deze de hardware scanner configurator nodig. De SM20 is om deze reden toegevoegd aan de 
hardware scanner configurator. 
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Plug-ins 

130179 – Metacom- Projecten import uitbreiden met projectleider, uitvoerder en 

werkvoorbereider 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Net als bij andere koppelingen kunnen de teams op projecten nu ook vanuit Metacom naar Centix 
importeren. De project teams worden gekoppeld als team op het project en de gebruikers op de 
locatie. Om de export mogelijk te maken dienen de rollen eerst via de Metacom koppeling ingesteld 
te worden. 
 
 

131534 – Metacom - Vervallen prijzen bij verkoopproduct-import 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Omdat de voorkeur uitgaat naar het aanpassen van prijzen van verhuur/verkoopproducten in Centix, 
zijn de prijzen van de verkoopproducten uit de import gehaald. De verhuurproducten bevatte al 
geen prijzen. 
 
 

131537 – Metacom - Import uitbreiden met Personen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Om het importeren van project teams mogelijk te maken is de import van de Metacom koppeling 
uitgebreid. Vanaf deze versie kan via de Metacom koppeling personen geïmporteerd worden. 
Daarnaast kunnen van deze personen, indien ingesteld, ook medewerker locaties aangemaakt 
worden. 
 
 

130968 – Exact Online Bouw - Kleine verbeterpunten 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Naar aanleiding van de introductie van de Exact Online Bouw plug-in zijn er nog een aantal 
verbeteringen doorgevoerd. Zo is de ‘test connectie’ knop alleen beschikbaar als zowel de API 
applicatie naam en Exact Online Bouw API sleutel is ingevuld en worden er duidelijke foutmeldingen 
gegeven als er iets niet goed gaat. 


