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WEB
103856 – Tijden in de statuslogs bij het verzenden van autoresponders
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
In de backoffice schermen en in de object inspecties zijn tabbladen met status logs te vinden. Door
middel van de status logs kan er bekeken worden wat erdoor wie gewijzigd is en of de actie een email laat verzenden.
Door het inregelen van autoresponders is het mogelijk de betrokkenen een mail te sturen over de
wijziging. De actie en het versturen van de e-mails worden in de status logs getoond. De tijd van het
versturen van de e-mails werden in de status logs in UTC-tijden getoond. Dit betekent dat dit niet de
tijd is, waarin de e-mails werkelijk zijn verstuurd. Omdat dit onduidelijke situaties met zich
meebracht, zijn de tijden die getoond wordt aangepast naar de lokale tijden zodat de juiste tijd
wordt getoond.

135742 – Objecten – Opslaan einde levensduur bij aanmaken nieuw object
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Tijdens het aanmaken van een object is het mogelijk om de einde levensduur in te vullen van het
object. Deze wordt gebruikt bij o.a. brandblussers welke na verloop van tijd aan vervanging toe zijn.

Als de einde levensduur werd ingevuld bij het aanmaken dan werd deze niet opgeslagen bij het
opslaan van het object. Dit is gewijzigd zodat de einde levensduur meteen kan worden ingevuld bij
het aanmaken van een object.

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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134472 – Object inspecties – OI staat verversen op object detail na inspecteren
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Op meerdere widgets in het object detail is de OI-staat en de geldigheidsdatum van het object te
vinden. Wanneer na het afronden van de object inspectie op de terug knop van de browser werd
geklikt, dan werd de geldigheidsdatum in de Onderhoud en inspectieplanschema widget bijgewerkt.
Echter werd de geldigheidsdatum en huidige object staat vanuit de object info niet bijgewerkt.

Omdat dit tot verwarrende situaties kon leiden is een wijziging doorgevoerd zodat de
geldigheidsdatum en huidige object staat in de object info widget wordt bijgewerkt als de inspectie
is afgerond en op de terug knop wordt geklikt.

131112 – Objectlocaties – Toevoegen van meerdere objecten aan verplaatsmand
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
Objecten kunnen op verschillende manieren aan de verplaatsmand toegevoegd worden. Via de
objecten, de objectlocaties, de objecten widget in het locatiedetail en via de verplaatsmand zelf. De
functie in de verplaatsmand zelf was alleen nog niet gefocust op het snel toevoegen van meerdere
objecten.
Om deze reden is knop ‘Object toevoegen’ vervangen door een zoekbalk. Wanneer de
verplaatsmand wordt geopend, heeft deze automatisch de focus op de zoekbalk waardoor alleen
nog maar het ID ingetypt hoeft te worden. Als men op enter drukt wordt gezocht naar het object.
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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Bestaat het object en is deze uniek en is de objectlocatie niet geblokkeerd? Dan wordt deze
toegevoegd aan de verplaatsmand. Als de objectlocatie geblokkeerd is, wordt hiervan een
foutmelding getoond. Is het een bulkobject welke op meerdere locaties staat, dan wordt een pop-up
getoond om vanuit de juiste locatie te kunnen verplaatsen.

Door de zoekfunctie op deze manier te implementeren is het ook mogelijk om eenvoudig objecten
te kunnen scannen om te kunnen verplaatsen.

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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134530 – Objectlocaties – Laten staan van zoektermen in zoekbalken in objectlocaties
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
In de meeste schermen wordt gebruik gemaakt van één algemene zoekbalk. In de objectlocaties
bevinden zich twee zoekbalken; een voor het object en een voor de locatie. Wanneer men in één
van de zoekbalken een zoekopdracht gaf, het zoekresultaat aanklikte en vervolgens weer terug
navigeerde naar het overzicht dan werd de zoekopdracht niet onthouden.

In de zoekbalken is een wijziging doorgevoerd zodat de zoekopdracht onthouden blijft na het terug
navigeren.

135757 – Objectlocaties – Databeperkingen bij zoeken op objecten in MovePOS
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit
Omschrijving
Als men op een object zocht in de /backoffice/MovePOS dan bleek dat de gebruiker alleen objecten
zag van de relatie waaraan de gebruiker gekoppeld zat. Omdat de bedoeling is dat alle objecten
getoond worden welke binnen de databeperkingen van de gebruiker vallen, is er een correctie
uitgevoerd.
Bij het scannen van een object in de MovePOS worden de databeperkingen van de gebruiker
gecontroleerd, als het object ingezien mag worden, wordt het object getoond en kan deze verplaatst
worden met de MovePOS functionaliteit.

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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135433 – Locaties – Introductie Geotag widget in locatiedetail
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Naast de widget om de tag op het objectdetail in de gaten te houden is nu ook een widget op de
locatie geïntroduceerd. Aan de locatie kan een geofence (digitaal hekwerk) worden gekoppeld.
Objecten welke zich binnen deze geofence bevinden en objecten welke via Centix op de locatie zijn
gelegd worden getoond op de widget met de locatie waar zij zich op bevinden.

Op deze manier kan men zien waar objecten zich bevinden welke aan een medewerker locatie zijn
gekoppeld of zich binnen een project verplaatsen. In de locatie GeoTAG widget is het daarnaast
mogelijk om eenvoudig te zoeken op specifieke tags/objecten en te navigeren naar het objectdetail.
De widget houdt rekening met databeperkingen, dit houdt in dat men alleen objecten kan zien waar
de gebruiker bij mag komen.

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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135362 – Projecten – Introductie autoresponders en statuslogs tabblad
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Vanaf deze versie is het mogelijk autoresponders in te stellen voor de projecten, te benaderen via
/backoffice/projects. De persoon welke aan het project is toegekend krijgt een e-mail wanneer de
toegekend aan of de status van het project is gewijzigd.

De persoon kan zo op de hoogte gesteld worden als er een verandering is in de status of als het
project is afgerond. Met de introductie van de automatische response instellingen zijn ook de status
logs toegevoegd aan het project detail zodat men kan zien wanneer en wat er aan een project
gewijzigd is en of hier een e-mail voor is verstuurd.

135806 – Personen – Tijden in gebruiker sessielog overzicht en uitlogdatum
Categorie: Gewijzigde functionaliteit
Omschrijving
De tijden welke in het overzicht van de gebruiker sessie logs te vinden waren, werden getoond in
UTC-tijd. Dit zorgde ervoor dat de tijd niet klopte met de werkelijke inlog/uitlogtijd van de gebruiker.
Om deze reden is de inlog- en uitlogtijd in de gebruiker sessie logs aangepast. Daarnaast is de
uitlogtijd aangepast, voorheen werd een reeks aan getallen getoond als de gebruiker nog niet was
uitgelogd. Nu blijft de uitlogtijd leeg zolang de gebruiker nog niet is uitgelogd.

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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135200 – Orders – Zoeken op locatie barcode in ‘afleverlocatie’ veld
Categorie: Nieuwe functionaliteit
Omschrijving
Op zowel een object als een locatie is zowel een ID als een barcode vast te leggen. De barcode op de
locatie wordt vaak gebruikt voor pasjes welke uitgeleverd worden aan medewerkers. In de
orderbasket was daarom de wens om te kunnen zoeken op de barcode van de locatie.
Vanaf deze versie is het mogelijk om vanuit het veld ‘afleverlocatie’ te zoeken op de barcode van de
locatie.

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.

