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WEB 

133939 – Sortering van rechten 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Door meerdere wijzigingen in het rechten model, waaronder het toevoegen en laten vervallen van 
rechten was de volgorde niet meer juist. Om de rechten, in het geval van nummering, weer in de 
juiste volgorde te tonen, is de sortering in rechten aangepast. 
 

132900 – Objecten – Downloaden van pdf-bestanden bij objecten met een . in het ID 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In Centix wordt veelal afgeraden om tekens te gebruiken in het Object ID. Een punt of een – zijn de 
meest gebruikte scheidingstekens waarbij een punt niet de voorkeur heeft. Wanneer men een 
inspectiecertificaat probeerde te downloaden van een object met een punt in het ID, dan werd het 
inspectiecertificaat niet als Pdf-bestand gedownload. Dit is gewijzigd zodat men alsnog een PDF 
krijgt als men het certificaat downloadt. 
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135111 – Objecten – Update geotags 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Elke versie wordt er hard gewerkt om de functionaliteiten om de geotags nog meer te verbeteren. In 
deze versie zijn er diversie wijzigingen geweest met betrekking tot de GeoTAG widget en het 
apparaten overzicht. 
 
Zo is in de GeoTAG widget de mogelijkheid geïntroduceerd om de widget te vergroten en is er een 
datumfilter toegevoegd zodat men alleen locaties in een bepaald tijdsbestek kan zien. 
 

 
In het apparatenoverzicht is het koppelen van objecten toegevoegd en zijn de vertalingen 
doorgevoerd zodat elke kolom de juiste benaming bevat. 

 
De komende versies komen er nog meer verbeteringen zodat straks de functionaliteiten helemaal 
compleet zullen zijn.  
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134406 – Object locaties – Zoeken op barcode in zoekbalk MovePos 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In de MovePos is het mogelijk om door middel van het scannen eenvoudig een object in te leren. De 
zoekwaarde komt in de zoekbalk zodat er meteen over meerdere velden gezocht kan worden. 
Hierbij ontbrak het barcode veld waardoor het niet mogelijk was om op barcode te zoeken. 
 

 
 
Het zoeken op barcode is in deze versie toegevoegd zodat ook hierop gezocht kan worden als er een 
waarde in de zoekbalk ingevuld wordt. 
 
 

134475 – Object locaties – Herintroductie objectlocatie import 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Met de introductie van het nieuwe locatiedetail bleek dat het importeren van objectlocaties niet 

meer mogelijk was, de optie om object locaties te importeren was niet meer zichtbaar. Om deze 

reden is de object locatie import geherintroduceerd. De object locatie import is weer zichtbaar als 

optie via /import.aspx 
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133756 – Locaties – Orderinstellingen op locatiedetail afhankelijk van ordermodule 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Als men gebruik maakt van de ordermodule, dan is het mogelijk om diverse instellingen op de locatie 
in te stellen. Op deze manier worden velden op de order ingevuld als de order voor deze locatie 
aangemaakt wordt. Zo kan bijvoorbeeld ene standaard order omschrijving meegegeven worden of 
kan er door middel van een verhuur prijslijst standaard korting voor deze locatie gegeven worden. 
 

 
 
Echter waren deze order instellingen ook zichtbaar als de ordermodule niet actief was, dit werd als 
verwarrend gezien. Daarom is er een wijziging doorgevoerd zodat vanaf deze versie de order 
instellingen niet zichtbaar zijn als men niet in het bezit is van de ordermodule. 
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133311 – Objectinspecties – Object inspecties genereren via object OI-planschema 

overzicht 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In het overzicht met alle OI-planschema’s welke aan objecten zijn gekoppeld, te benaderen via 
/objectlocationmischedules, zit een knop om object inspecties te genereren. Als men op deze knop 
klikt kunnen de object OI-planschema’s gekozen worden waarvoor de inspecties gegenereerd dienen 
te worden. 

 
 
De knop om object inspecties te genereren werkte niet meer, deze is gecorrigeerd zodat men weer 
object inspecties kan genereren. 
 

131399 – Inspecties – Introductie meetinstrument merken en types in admin panel 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Het toevoegen/wijzigen en verwijderen van meetinstrument merken en types is geïntroduceerd in 
het admin panel. Via de systeem tabellen is een extra optie ‘Meetinstrument merken’ zichtbaar als 
recht 8.57 – Manage measuring device brand and type is toegekend.  
 
In de meetinstrumenten merken en types zijn standaard merken en types toegevoegd. De merken 
en types welke door Centix worden ondersteund zijn gekenmerkt als ‘systeem type’. 
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Bij deze testers is het vervolgens mogelijk om locatie velden en object velden te koppelen. Deze 

velden zijn te vinden in het meetinstrument welke vervolgens aan een veld in Centix gekoppeld 

dienen te worden. Zo kan eenvoudig een ID vanuit het meetinstrument aan het Object ID gekoppeld 

worden of een klant ID aan een Object eigenaar ID in Centix.  

 

Door de introductie van de meetinstrument merken en typen is het mogelijk zelf merken en types 

toe te voegen. Apparaten en installatietesters worden alleen ondersteund als deze als systeem type 

zijn toegevoegd. 
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134958 – Personen – Gebruiker met persoonlijke weergave verwijderen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In Centix is het mogelijk om kolommen te wijzigen in de overzichten. Hoe de kolommen in een 
overzicht staan, is op te slaan via een gebruikers- of systeemweergave. Echter wanneer een 
gebruiker een persoonsweergave had opgeslagen dan kon deze gebruiker niet verwijderd worden. 
Er is een wijziging gedaan zodat een gebruiker welke persoonlijke weergaves heeft  
 

117832 – Workflow – Product calculatie toevoegen met een kleiner scherm 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij elke functionaliteit probeert Centix rekening te houden met het gebruik op een kleiner scherm 
zoals een laptop. In het geval van het toevoegen van de calculatie van een product bleek dat dit op 
een kleiner scherm niet mogelijk was. Om dit toch mogelijk te maken is er een aanpassing gedaan 
zodat het aantal om in te vullen vooraan in de balk zichtbaar is en zo eenvoudig de calculatie toe te 
voegen is op een kleiner scherm. 
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124317 – Workflow – Aantallen toevoegen aan tabbladen in workflow detail 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Niet altijd wordt er gebruik gemaakt van alle tabbladen op een workflowitem, daarom is het 
belangrijk om te zien of er iets toegevoegd is aan een tabblad. Voorheen was dit al te zien op 
bijvoorbeeld de conversaties door middel van een cijfer naar de conversaties. 
 
Vanaf deze versie is het bij meerdere tabbladen mogelijk om te zien of er iets is toegevoegd door 
middel van het extra icoontje. Op de volgende tabbladen is dit icoontje toegevoegd: 

- Uren 
- Producten 
- Gerelateerd 
- Standaard werkzaamheden 
- Handel 
- Documenten 

Bij de uren en producten wordt het aantal regels getoond, hierbij worden de calculaties en 
realisaties bij elkaar opgeteld. 
 
 
 

132025 – Workflow – Verkoop BTW code vanuit relatie toepassen op realisaties 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Steeds meer klanten breiden uit naar andere landen waardoor het werken met meerdere btw-codes 
steeds crucialer wordt. Bij het toevoegen van een productrealisatie aan een workflowitem werd de 
btw-code nog niet juist toegepast. Tijdens het toevoegen van een productrealisatie aan een 
workflowitem wordt de btw-code welke op de relatie is ingesteld, toegevoegd. Dit gaat om het veld 
‘Verkoop BTW’ in de financiële instellingen.  
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133523 – Workflow – Berekenen realisatie en calculatie aangenomen werk 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In de tabbladen van uren realisatie en calculatie is een grafiek te vinden om zo te kunnen zien wat er 
totaal gecalculeerd en gerealiseerd is. Zo is eenvoudig in te zien of men op de juiste koers zit. Echter 
bleek bij het aangenomen werk dat de grafiek niet goed berekende wat er gecalculeerd en 
gerealiseerd was. Dit is gecorrigeerd zodat de grafiek de juiste informatie toont. 
 

 
 

134216 – Workflow – Toevoegen van uitvoerdatum aan e-mail template 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Door middel van e-mailtemplates kan een e-mail opgesteld worden welke door middel van een 
autoresponder verstuurd wordt. In de workflow ontbrak de uitvoerdatum nog, de uitvoerdatum is 
daarom deze versie toegevoegd aan de e-mailtemplates. 
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134476 – Workflow - Exporteerfunctie vanuit de realisaties 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Vanaf deze versie is het mogelijk om vanuit de projecten, te benaderen via /backoffice/projects, de 
workflow en de werkbonnen de realisaties te exporteren. Zowel bij de uren als de producten is de 
exporteer functie beschikbaar.  Het exporteren van de realisaties kan alleen volgens grid lay-out voor 
zowel een selectie aan regels via de rechtermuisknop als voor alle regels via de exporteren knop 
rechts bovenin. 

 
 

91107 – Orders – Uitschakelen dropshipment instelling op verhuur orderregel 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Op verhuurproducten was voorheen de dropshipment instelling op de orderregel zichtbaar. Omdat 
verhuurproducten niet gedropshipt kunnen worden, is daarom deze instelling op de verhuur 
orderregel uitgeschakeld.  
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132893 – Orders – Werkbare dagen schema kolom toevoegen aan order overzicht 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Door middel van werkbare dagen schema’s is het mogelijk om werkdagen op te stellen en 
vakantiedagen toe te voegen. De werkbare dagen schema’s zorgen er vervolgens voor dat de 
leverdatum van orders wordt aangepast rekening houdend met onder andere weekenden.  
 
In Centix is het mogelijk om gebruik te maken van meerdere werkbare dagen schema’s. In het 
orderoverzicht was nog niet zichtbaar van welke werkbare dagen schema een order gebruik maakte. 
Daarom zijn de volgende kolommen aan het orderoverzicht toegevoegd: 

- Werkbare dagen (gecombineerde kolom) 
- Werkbare dagen ID 
- Werkbare dagen omschrijving  

 

 
 

133428 – Orders – Na samenvoegen orders blijft orderbasket bestaan 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de orderbasket. Onder andere het verwerken van 
orderbaskets met verkoop niet-voorraad producten is aangepast zodat deze weer te verwerken zijn. 
Daarnaast is het samenvoegen van de orderbaskets verbeterd zodat de pop-up zichtzelf sluit als je 
de order kiest en wordt er een laadscherm getoond zodat duidelijk is dat de orderbasket met de 
order aan het samenvoegen is. 
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108849 – Financieel – Aanmaken dagboek regel bij aanmaken nieuw voorraad object 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In Centix is laatst de mogelijkheid toegevoegd om direct een object als voorraad toe te voegen als 
het object aangemaakt wordt en het voorraad product al toegevoegd is. Er komt dan een knop 
‘toevoegen aan voorraad’ tevoorschijn. Het bleek dat als men op deze knop klikte, het object wel 
toegevoegd werd aan de voorraad maar dat er geen nieuwe dagboekregels voor aangemaakt 
werden. Dit is aangepast zodat ook voor nieuw aangemaakte objecten een dagboekregel wordt 
aangemaakt als deze direct aan de voorraad wordt toegevoegd. 
 

 
 
 

125136 – Inkoop – Weergavebeheer van inkooporderregel tab en inkooporderregels 

overzicht 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
De weergaves van de inkooporderregels in het inkooporderdetail en het inkooporderregels overzicht 
waren aan elkaar gekoppeld. Dit betekende dat als men een weergave maakte speciaal voor het 
inkooporderregel overzicht, deze ook zo werd opgeslagen in de inkooporderregels tab in het 
inkooporderdetail. Omdat de informatiebehoefte in beide schermen kan verschillen, zijn de 
weergaves losgekoppeld zodat voor beide overzichten een aparte weergave aangemaakt kan 
worden. 


