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WEB 

132962 – Verwijderen oude mobile schermen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Na de introductie van het nieuwe ‘voorraad toevoegen’ scherm en de object meterstanden is het tijd 

om afscheid te nemen van de verouderde schermen met dezelfde functionaliteit. 

Vanaf deze versie zijn de volgende schermen niet meer bereikbaar, de nieuwe schermen kunnen 

hiervoor gebruikt worden: 

Oud scherm Nieuw scherm 

/Mobile/stock /Backoffice/stocks 
/Mobile/Objectmeasurement /objectmeterschedules.aspx + widget objectdetail 

  

 

 

118359 – Objecten – Verwijderen dubbele kolommen in objectoverzicht 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

In het objectenoverzicht, te benaderen via /objects.aspx waren enkele dubbele kolommen te vinden. 

De volgende kolommen zijn verwijderd zodat deze nog maar een enkele keer te vinden zijn in het 

objectenoverzicht: 

- Object eigenaar 

- Object status 

- OI-geldigheidsdatum 

 

  



Document Classificatie: Internal use 
Versie: 1.0 / Status: Published 
Gepubliceerd op: 16-6-2022 / Review periode: Never 
Paginanummer: 3 van 14 
Release notes: Centix Online 4.5.48.0  
 

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.  

 

129926 – Objecten – Kopiëren van objecten bij autonummering object per product 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

In sommige gevallen is het gewenst om per product een ID van een object aan te maken. Hiervoor 

kan de object ID generator gebruikt worden in combinatie met de autonummering module.  

 

De object ID generator zorgt ervoor dat het ID als volgt wordt gegenereerd: 

[ProductID][ObjectID] met eventueel een scheidingsteken ertussen. 

De generator werkte voorheen alleen bij het aanmaken van nieuwe objecten, bij het kopiëren kon 

men handmatig een ID invullen. Om te voorkomen dat men alsnog handmatig een object ID kan 

invullen, is de volgende wijziging doorgevoerd: 

 

Indien de object ID generator wordt gebruikt dan wordt het veld ID in het scherm om een object te 

kopiëren grijs gemaakt. Het ID is dan niet meer in te vullen en wordt gegenereerd door de 

generator. 
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130055 – Object inspecties – Zoeken op object omschrijving in Object ID kolom 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

In het objectinspecties overzicht, te benaderen via /objectmis.aspx, was het mogelijk om te zoeken 

op de objectomschrijving in de kolom voor het object ID. Omdat dit niet wenselijk is, is de kolom 

aangepast. Als men nu een zoekopdracht in het object ID invult, komen alleen resultaten 

tevoorschijn welke in het Object ID worden gebruikt. 

 

130156 – Locaties – Introductie servicewidget  
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

Naast dat het mogelijk is om voor een object een serviceformulier in te stellen is dit nu ook mogelijk 

voor een locatie. Via het admin panel → systeem tabellen → formulieren is het mogelijk om een 

formulier aan te maken.  

 

In dit formulier is een extra parameter beschikbaar gesteld: Locatie. Door deze aan te vinken wordt 
de locatie meegenomen bij het invullen van het formulier. 
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In het locatiedetail is de servicewidget beschikbaar gesteld. Deze is toe te voegen via de ‘aanpassen’ 
knop in het locatiedetail. 
 

 
 

 

130157 – Locaties – Beschikbaar stellen locatie tag in formulieren 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

Naast dat de widget op het locatiedetail is toegevoegd om een formulier toe te voegen, zijn ook 

extra tags toegevoegd zodat deze aan het formulier kunnen worden toegevoegd. 

De locatietags zijn alleen zichtbaar indien de locatie verplicht is. 
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132837 – Capaciteitsplanning – Toevoegen exportfunctie in regels tabblad 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

De capaciteitsplanning, welke wordt gebruikt voor het inzien van uren/producten welke er benodigd 

zijn voor de aankomende periode, heeft een export functionaliteit gekregen. 

 

In het tabblad regels is rechts bovenin de export knop toegevoegd, het exporteren van de regels van 

de capaciteitsplanning kan alleen volgens grid lay-out. 

 

132399 – Producten – Leeg scherm na product invullen in /backoffice/stocks 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Na een update bleek dat het toevoegen van voorraad aan een product via de /backoffice/stocks niet 

helemaal juist werkte. Er is een correctie doorgevoerd zodat men weer voorraad kan toevoegen via 

/backoffice/stocks. 

 

129936 – Orders – Introductie overzicht verwerkte orderbaskets 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

Om in te kunnen zien welke orderbaskets de afgelopen tijd verwerkt zijn, is een nieuw scherm 

geïntroduceerd. Via /backoffice/processedorderbaskets is een overzicht te vinden met alle 

verwerkte orderbaskets. Als men op de verwerkte orderbasket klikt, opent zich een detail scherm 

met de algemene gegevens over de orderbasket. 

Via het tabblad regels kan bekeken worden wat er aan de verwerkte orderbasket is toegevoegd. Het 

inzien van de verwerkte orderbaskets kan alleen wanneer recht 1.32.4 – Access to processed order 

baskets is toegekend.  
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130340 – Orders – Introductie Rent 2 Move Centix Online 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

Om binnen een project verhuurd materieel door te lenen aan medewerkers is de R2M app gemaakt. 

Deze app is inmiddels verouderd waarna de keuze is gemaakt om de R2M functionaliteit in Centix 

Online te introduceren. De functionaliteit is zo gemaakt, dat deze eenvoudig via de browser op een 

mobiele device uit te voeren is. 

Om gebruik te maken van de R2M app zijn drie nieuwe rechten geïntroduceerd: 
- 3.14.35 – Access to R2M 
- 3.14.36 – Access to R2M log 
- 3.14.37 – Access to R2M recipient log 

 
Met de R2M functionaliteit, te benaderen via /backoffice/r2m, kan men een locatie selecteren en 

vanaf deze locatie objecten innemen en uitgeven.  

Als men de R2M benadert, wordt er gevraagd eerst een locatie te selecteren.  

 

Na het selecteren van een locatie krijgt men verschillende opties in het scherm te zien: 
- Innemen 
- Uitgeven 
- Overzicht 
- Ontvangers 
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Er kan alleen ingenomen en uitgegeven worden als er vanuit een order objecten zijn geleverd aan 

deze locatie. Deze objecten kunnen binnen deze locatie ingenomen of uitgegeven worden aan 

persoonslocaties.  

Klikt men op een object om uit te geven, dan kan men een ontvanger kiezen. Wanneer er nog geen 

ontvangers zijn toegevoegd, dan kunnen deze toegevoegd worden via de toevoegknop links 

bovenin.  

 
 

Als de ontvanger is gekozen, kunnen de objecten aangeklikt worden. De objecten die aangeklikt 

worden, worden meteen uitgegeven aan de ontvanger. Als men op de knop rechts bovenin klikt, kan 

een handtekening toegevoegd worden tijdens het uitgeven.
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In het overzicht kan men alle objecten zien vanuit het project en wat er precies op ‘voorraad’ is en al 

uitgegeven is. 

 

In het overzicht van de ontvangers zijn alle ontvangers te zien en hoeveel verschillende items hij/zij 

tot beschikking heeft. Ook kan vanaf dit overzicht een ontvanger toegevoegd worden en door 

middel van de rechtermuisknop verwijderd worden. 

Als men op de ontvanger klikt kan door middel van knop links bovenin de ontvanger gewijzigd 

worden. 
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130363 – Orders – Leeg scherm Frontoffice/returnrequests na enter  
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Bij het opzoeken van een retouraanvraag via de /frontoffice/returnrequests werd na het drukken op 

enter een leeg scherm getoond. Omdat dit niet wenselijk is, is een correctie doorgevoerd zodat de 

juiste retouraanvragen worden getoond na het drukken op enter. 

 

131108 – Orders – Aanmaken nieuwe afleverpersoon tijdens aanmaken nieuwe order 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

Net als bij de workflow en bij andere schermen is het vanaf deze versie mogelijk om meteen een 

nieuwe afleverpersoon aan te maken als men een order aan het aanmaken is. Als men op het veld 

van de afleverpersoon klikt, is de knop ‘toevoegen’ zichtbaar om op deze manier een nieuwe 

persoon toe te voegen welke meteen, na opslaan als afleverpersoon wordt ingevuld. 
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132082 – Orders – Orderbasket velden wijzigen na verwijderen regels 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Om ervoor te zorgen dat de objecten op een goede manier worden geblokkeerd, wordt na het 

toevoegen van een orderbasketregel, de velden van de orderbasket zelf geblokkeerd voor verdere 

invoer. Echter werden deze niet meer gedeblokkeerd als men alle regels uit de orderbasket heeft 

verwijderd. 

Vanaf deze versie zijn de orderbasketvelden weer in te vullen als alle regels uit de orderbasket zijn 

verwijderd. 

 

 

132773 – Orders – Opslaan en sluiten knop toevoegen aan orderbasket aanpassen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Bij het wijzigen van de orderbasket via de ‘aanpassen’ knop, werd alleen een opslaan knop getoond. 

Men werd na het opslaan dan ook niet terug genavigeerd naar de orderbasket. Om eenduidig te 

blijven is de opslaan knop daarom aangepast naar ‘opslaan en sluiten’. Nadat op deze knop is geklikt, 

wordt men terug genavigeerd naar het detail van de openstaande orderbasket. 
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132921 – Orders – Toevoegen kolommen en verwijderen orderbasket vanuit overzicht 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

Na het introduceren van de nieuwe orderbaskets werd aangegeven dat de kolommen aangemaakt 

op/door en gewijzigd op/door misten. Deze zijn van belang bij het beheer van de orderbaskets. 

Daarnaast bleek dat het verwijderen van een orderbasket nog niet was toegevoegd. Daarom is het 

vanaf deze versie mogelijk om een orderbasket te verwijderen. Om een orderbasket te kunnen 

verwijderen is recht 1.32.1.4 – Remove benodigd. 

 

 

132923 – Orders – Invullen Verhuur vanaf op de orderregel bij verwerken orderbasket 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

Op de orderregel in het orderdetail kan men zien vanaf wanneer een object verhuurd is, dit is het 

veld ‘verhuur vanaf’. Deze werd echter niet gevuld wanneer men via een orderbasket het object 

heeft uitgeleverd. Omdat het wel wenselijk is dat deze regel gevuld wordt, is er een wijziging gedaan 

in de orderbasket. Wanneer verhuurregels vanuit de orderbasket worden verwerkt dan worden 

vanaf deze versie de ‘verhuurd van’ ook ingevuld. 

 

 

133792 – Orders – Verwerkdatum orderbasket op vandaag of in verleden zetten 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

Na de introductie van de orderbasket bleek dat de verwerkdatum niet op de datum van vandaag of 

in het verleden gezet kon worden. Omdat het nog weleens voorkomt dat men een orderbasket met 

terugwerkende kracht aanmaakt, is de verwerkdatum gewijzigd. Men kan nu ook de verwerkdatum 

op de datum van vandaag en in het verleden zetten. 
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Koppelingen 

126179 – Exact Globe – Vernieuwen koppeling 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

De Exact Globe koppeling heeft een nieuw jasje gekregen, het nieuwe uiterlijk zorgt ervoor dat het 

makkelijker wordt om de koppeling in te stellen. Daarnaast is het mogelijk om de laatste 

synchronisatiedatum handmatig leeg te maken en wordt er een foutmelding getoond als het 

wachtwoord leeg is.  

 

114294 – Exact Globe – Contactpersonen niet importeren 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 

In de Exact koppeling staat een instelling om de hoofdcontactpersoon mee te importeren. Echter 

was er nog geen mogelijkheid om geen enkel contactpersoon te importeren. Er is een wijziging 

doorgevoerd dat als het vinkje ‘import main contact’ uit staat, geen enkele contactpersoon wordt 

geïmporteerd. 

 

 

131570 – Exact Globe – Uitbreiden met relatie notitie 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

In Exact Globe heeft men de mogelijkheid om notities op de relatie toe te voegen. Deze werden 

echter nog niet geïmporteerd naar Centix toe. De Exact Globe koppeling is uitgebreid zodat ook de 

relatie notitie mee geïmporteerd kan worden. 
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132280 – Metacom – Bewakingscodes zonder ID 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 

De project bewakingscode in Metacom kan een leeg ID bevatten maar wel een omschrijving. Het 

lege ID heeft er voor gezorgd dat deze bewakingscodes voorheen niet geïmporteerd werden in 

Centix. Om er toch voor te zorgen dat deze bewakingscodes ook worden geïmporteerd, is een extra 

instelling toegevoegd aan de Metacom koppeling: ‘Lege bewakingscode’. 

 

Door bij de ‘lege bewakingscode’ een bewakingscode vanuit Centix te kiezen, worden de 

bewakingscodes vanuit Metacom met een leeg ID, tijdens het importeren vervangen met de 

standaard bewakingscode welke gekozen wordt. In de import log wordt ook bijgehouden bij welke 

importregels de projectbewakingscodes zijn vervangen. 

 


