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WEB
109423 – Veldnamen in foutmeldingen
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Voorheen werd er bij het geven van een foutmelding de technische veldnaam weergegeven welke
de foutmelding veroorzaakte. Voor gebruikers is de technische naam van het veld niet in te zien.
Daarom is vanaf deze versie een wijziging doorgevoerd zodat de naam zoals gebruikers deze zien, in
de foutmelding voorkomt. Zo weet men precies waar de fout zit en waarom iets bijvoorbeeld niet
opgeslagen kan worden.

133568 – MovePOS – Zoekveld leegmaken na scannen van object
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Na het zoeken op een object door het object te scannen werd het veld niet leeg gemaakt. Hierdoor
diende men eerst het veld weer leeg te maken voordat een nieuw object gescand kon worden. Om
te voorkomen dat er extra handelingen benodigd zijn is een wijziging doorgevoerd zodat wanneer
het object opgezocht wordt, het veld gewist wordt en erna een nieuw object opgezocht kan worden.

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.
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133526 – Locaties – Sublocatie toevoegen, koppelen en loskoppelen
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Na de introductie van het nieuwe scherm om locaties aan te maken en te wijzigen bleek dat het
koppelen en ontkoppelen van sublocaties niet meer beschikbaar was. Vanaf deze versie is het weer
mogelijk sublocaties toe te voegen en te ontkoppelen.

133872 – Locaties – Importeren van locaties
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
De optie om locaties te importeren was na een update verdwenen. In de /import.aspx is de optie om
locaties te importeren vanaf deze versie weer beschikbaar.

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.
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105375 – Werkbonnen – Project koppelen aan de werkbon
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Op het workflowitem is het mogelijk om een project te koppelen zodat de realisaties op het project
worden doorgevoerd. Echter wanneer men het workflowitem inplande waarbij het planscenario op
relatie stond, werd het project niet doorgevoerd op de werkbon.

Er is daarom een wijziging doorgevoerd. Als men een workflowitem met een project via de planning
inplant met het planscenario op relatie, dan blijft het project staan en wordt deze ook op de
werkbon gekoppeld.

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.
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130653 – Producten – Foutmeldingen bij toevoegen voorraad via /backoffice/stocks
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Bij het voorraad toevoegen, via het /backoffice/stocks scherm, is het mogelijk dat men weleens een
dubbel ID invult. Bij het invullen van een object ID wat al bestaat, werd voorheen een melding
gegeven dat het ID dubbel was, deze werd rechts bovenaan getoond.
Omdat deze halverwege de pagina niet zichtbaar was, is de melding aangepast. Men ziet nu de
melding dat het object ID niet uniek is, in de pop-up.

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.
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133505 – Orders – Bewakingscode winkelwagen tonen op regel van de winkelwagen
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
In de winkelwagen is het mogelijk om de bewakingscode op zowel de regel als voor de gehele
winkelwagen toe te voegen. De verwachting is dat als men de bewakingscode op de winkelwagen
toevoegt en daarna een regel toevoegt, dat deze regel automatisch ook deze bewakingscode bevat.

Omdat dit voorheen nog niet zo werkte, is daarom een wijziging doorgevoerd zodat de functie naar
verwachting werkt. Vanaf deze versie worden nieuwe toegevoegde regels aangemaakt met de
bewakingscode welke al op de winkelwagen ingevuld staat.

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.
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133726 – Orders – R2M – Introductie verplaatslog overzicht in R2M functie
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Om de verplaatsingen via de R2M functie per project bij te kunnen houden is een nieuw scherm
geïntroduceerd. Als men recht 3.14.8 – Access to R2M movements heeft ingeschakeld dan kan de
verplaatslog via /backoffice/R2MMovements worden benaderd.

In dit scherm kunnen alle verplaatsingen bekeken worden, geëxporteerd worden en kan de
handtekening bekeken worden.

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.
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134123 – Orders – R2M – Historie en ontvangers in R2M overzicht
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
In de R2M functie is het mogelijk de objecten uit te geven en in te nemen. Echter bestaat vanaf deze
versie ook de mogelijkheid om in te zien wanneer en aan wie een bepaald object uitgegeven is en
wanneer deze weer ingenomen is.
Dit is te zien in het overzicht van de R2M functionaliteit. Per object is een historie te vinden en zijn
de ontvangers in een overzicht in te zien.

API
134118 – Openen van API Client beheer
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
De API client beheer wordt gebruikt om een nieuwe client toe te voegen, de scopes aan te passen en
de Client ID en Client Secret in te zien. In versie 4.5.47.0 kreeg men een foutmelding bij het openen
van de API Client beheer. De foutmelding is verholpen zodat de API Client beheer weer geopend kan
worden.

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.

