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WEB 

130056 – Verwijderen van juiste uitgebreide filter 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Na de introductie van de uitgebreide filters in de kolommen bleek dat bij het verwijderen van één 

van de uitgebreide filters, altijd de onderste werd gewist. Dit is gecorrigeerd zodat de juiste filter 

wordt gewist als men een van de uitgebreide filters wist. 
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127822 – Recht ‘Manage form configurations’ verplaatsen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

In de nieuwe schermen waaronder de winkelwagen, objectdetail en de orderbasket is het mogelijk 

om het uiterlijk van het scherm aan te passen. De ‘aanpassen’ knop wordt alleen zichtbaar als het 

recht Manage form configurations aan staat. 

Deze stond eerst als recht 3.14.27 ingesteld maar is verplaatst naar recht 8.56 – Manage form 

configurations. 
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131394 – Objecten – Meterstanden widget + toegevoegd aan ‘gerelateerd’ widget 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

De meterstanden zijn al te bereiken via /objectmeterschedules.aspx maar zijn vanaf deze versie ook 

te vinden via de gerelateerd widget in het objectdetail. 

 

Door het objectdetail aan te passen is het mogelijk om in de widget ‘gerelateerd’ de meterstanden 

toe te voegen. Als de meterstanden schema’s via het objectdetail worden benaderd dan worden 

alleen de schema’s van het desbetreffende object getoond. 

Daarnaast is er een nieuwe widget geintroduceerd ‘meterstanden’ waar direct in het detail de laatst 

opgenomen meterstanden teruggezien kunnen worden en eenvoudig een meterstand kan worden 

toegevoegd. 
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119179 – Object locaties – Movebasket tags toevoegen aan e-mailsjabloon 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

Naast dat het al mogelijk was om een kopie van een verplaatsbon te versturen, is het nu ook 

mogelijk om eigenschappen van de verplaatsmand toe te voegen aan de begeleidende e-mail. 

Hierdoor kan extra informatie over de verplaatsbon in het onderwerp of in de tekst van de e-mail 

toegevoegd worden. 

 

 

131473 – Object locaties – Laten vervallen van de MovePos 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Zoals al eerder aangekondigd zou een aantal versies na de introductie van de MovePos de 

verouderde MovePos functionaliteit via de /mobile komen te vervallen. Vanaf deze versie is het 

alleen nog mogelijk de vernieuwde functionaliteit te gebruiken. 
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131894 – Locaties – Vernieuwen van toevoegen en wijzigen locatie 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

Naast het vernieuwen van het locatiedetail is ook het toevoegen en het wijzigen van een locatie 

vernieuwd. De schermen hebben een nieuw jasje gekregen, hierdoor werkt het laden van deze 

schermen ook een stuk sneller en wordt het eenvoudiger om een locatie toe te voegen of te 

wijzigen. 

 

 

132334 – Personen – Foutmelding in personendetail bij administratiebeperking 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 

In Centix is het mogelijk om door middel van een module op basis van meerdere administraties 

alleen de juiste objecten in te zien welke aan de administratie gekoppeld zitten waar de gebruiker 

aan toegekend is.  

Echter bleek bij het openen van het beveiligingstabblad van de persoon dat deze niet goed inlaadde 

als deze module geactiveerd is. Dit is gecorrigeerd zodat ook met deze module onder andere de 

gebruikersnaam of de beveiligingsrol van de gebruiker aangepast kan worden. 
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131338 – Projecten – Openen van calculaties bij uitzetten read rechten op product 

realisaties 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Op de projecten kan gecalculeerd worden welke producten of uren en de hoeveelheid daarvan zal 

worden gebruikt. De realisaties worden daarnaast door onder andere de workflowitems gerealiseerd 

op het project. Om de realisaties van de projecten in te zien zijn minimaal de ‘read’ rechten nodig. 

Echter wanneer de read rechten zijn uitgeschakeld, was het ook niet mogelijk om de calculaties in te 

zien.  

 

 

131990 – Workflow – Workflowsoort in overzicht en in detail overeen laten komen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Bij een workflow kan er gekozen worden voor een ‘workflow soort’, hierbij bestaat de keuze uit een 

melding of een werkorder. Echter wanneer men voor melding koos, dan werd in het 

workflowoverzicht dit getoond als ‘incident’. Dit is gewijzigd zodat ook in het workflowoverzicht 

gebruik gemaakt wordt van ‘melding’. 
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133127 – Workflow – Laden van web workflow systeem instellingen 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Bij het inladen van de web workflow systeem instellingen werd een fout getoond bij het inladen van 

de instellingen. Dit is aangepast zodat de web workflow systeem instellingen weer te openen zijn. 

 

 

127387 – Producten – Configureerbare subitems verbergen  
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Bij configureerbare producten, zoals bijvoorbeeld werkbroeken met verschillende kleuren en maten, 

is het mogelijk de subitems te verbergen. Zo wordt alleen de werkbroek in de catalogus getoond en 

niet van elke kleur en elke maat de werkbroek. Hiervoor dient het vinkje ‘verberg configureerbare 

sub items’ aangezet te worden.  

 

Het bleek dat wanneer dit vinkje aan staat, alsnog de subitems gevonden konden worden in de 

catalogus en de /productsearch.aspx. Om dit te voorkomen is een wijziging doorgevoerd zodat de 

subitems niet meer in de catalogus en de /productsearch.aspx voorkomen als het vinkje ‘verberg 

configureerbare sub items’ aan staat. 
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132780 – Producten – Verbergen van producten zonder online categorie in 

/productsearch.aspx 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

Na de wijziging in de vorige versie dat de website niet meer benodigd is in het productdetail, bleek 

dat na het verwijderen van de online categorie op het product, het product nog steeds zichtbaar was 

in de /productsearch.aspx. Daarom is er een wijziging doorgevoerd zodat vanaf deze versie het 

product ook niet meer bij de /productsearch.aspx zichtbaar is als er geen online categorie op het 

product staat. 

 

 

125480 – Orders – Toevoegen van producten vanuit ordertemplate aan winkelwagen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Voorheen konden alleen producten vanuit een ordertemplate aan de winkelwagen toegevoegd 

worden als recht 3.14.5 – Access to order aan stond, dit is gewijzigd zodat men ook zonder rechten 

tot de orders, producten vanuit een ordertemplate kunnen toevoegen. 
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131332 – Orders – Link aanpassen op product ID in geretourneerde objecten detail 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

De geretourneerde objecten zijn te bereiken via /backoffice/returnedobjects, hier is een overzicht te 

vinden van alle objecten welke geretourneerd zijn. Als men op een regel klikt, dan komt er meer 

informatie zichtbaar over de retour. 

 

Hier is onder andere ook op het product te klikken, deze verwees voorheen nog naar het oude 

productdetail waardoor men op een doodlopende link uitkwam. De link is gewijzigd naar het 

backoffice detail van het product. De link wordt ook alleen zichtbaar als men rechten heeft tot het 

backoffice detail. 

 

 

132187 – Orders – Toevoegen retouraanvraag zonder backoffice rechten 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Om een retouraanvraag via /frontoffice/returnrequests aan te maken bleek dat recht 3.14.28 – 

Access to return requests benodigd was. Omdat voor de frontoffice geen backoffice rechten 

toegekend horen te zijn, zijn daarom de rechten aangepast voor het openen en wijzigen van een 

frontoffice retouraanvraag. In de tabel hieronder de rechten welke benodigd zijn: 

Functie Rechten  

Openen van retouraanvraag 
(frontoffice) 

1.31.1.1.1 – Read  

Toevoegen/wijzigen retouraanvraag 
(frontoffice) 

1.31.1.1.1 – Read  1.31.1.1.5 – Create or update 
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132916 – Orderbasket – Toevoegen van verhuurde producten aan orderbasket 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Bij het toevoegen van items aan de orderbasket werden verhuurproducten onterecht gefilterd op 

administratie. Hierdoor zag je alleen verhuur objecten van de administratie eigenaar. Er is een 

wijziging doorgevoerd zodat ook objecten van andere object eigenaren gekozen kunnen worden in 

de orderbasket. 

 

130514 – Facturatie – Genereer facturen instellingen toevoegen aan systeem 

instellingen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

Aan de order systeem instellingen zijn de standaard facturatie instellingen toegevoegd. Door deze 

standaard instellingen in te vullen, zullen deze voorgevuld worden bij het factureren. Hierdoor heeft 

elke gebruiker binnen de omgeving dezelfde instellingen.  

 

Wanneer men de facturatie instellingen in de pop-up aanpast, dan zullen deze ook in de order 

systeem instellingen (en dus ook voor de andere gebruikers) aangepast worden.  
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Door deze wijziging worden na de update de standaard instellingen gewist, let daarbij op dat de 

instellingen eerst opnieuw ingesteld dienen te worden voordat men factureert. 

 


