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WEB 

118222 – Door autoresponder verstuurde e-mails bewaren 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In Centix is het mogelijk om gebruik te maken van autoresponders. Door bijvoorbeeld een status te 
wijzigen wordt een autoresponder getriggerd waardoor een e-mail verstuurd wordt. Voorheen was 
het niet mogelijk in te zien wat de inhoud van deze e-mails waren of deze opnieuw te versturen. De 
autoresponder functionaliteit heeft een grote verandering ondergaan zodat vanaf nu op de logregel 
de e-mail in te zien is.  
 

 
 
Door op de regel te klikken wordt de e-mail geopend met de eventuele bijlage. Daarnaast zijn er 
twee knoppen: 

- Opnieuw versturen 
- Reset en verstuur 

Door op opnieuw versturen te klikken wordt de e-mail verstuurd zoals deze getoond wordt. 
Als men op ‘reset en verstuur’ klikt, wordt de e-mail volledig opnieuw opgesteld, hierdoor is het 
mogelijk wijzigingen in het item, het e-mailsjabloon of in het rapport te doen en daarna de e-mail 
opnieuw te versturen. 
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137099 – Filterknop en uitgebreide kolomfilters in pop-up uitgebreid zoeken 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Op verschillende velden is de uitgebreid zoeken functie geïntroduceerd. Deze functie is onder 
andere te vinden op de locatie in het objectdetail en veelal op de personen velden op de workflow, 
order en facturatie. 

 
De uitgebreid zoeken kan door middel van F4 of een klik geopend worden en zal alle waardes tonen 
welke gefilterd zijn. Echter was het niet mogelijk om de filter uit te zetten zodat álle waardes 
zichtbaar waren en de filter knoppen naast de kolommen werkten niet zoals het zou moeten. 

 
Er is een correctie doorgevoerd zodat de filter weer te openen is om de filter te resetten en de 
uitgebreide filters naast de kolommen zijn aangepast zodat deze weer te gebruiken zijn. 
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137422 – Asset tracking – Introduceren tekenbevoegdheid 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Om gebruik te mogen maken van de Centix tags dient akkoord te gaan met de voorwaarden welke 
bij deze tags horen. De voorwaarden werden voorheen doorgestuurd via e-mail als de offerte werd 
verstuurd. Er is een wijziging doorgevoerd zodat men bij het activeren van de tags, de voorwaarden 
in kunnen zien en accepteren. Voor het tekenen van de voorwaarden is een nieuw recht 
geïntroduceerd: 

- 99.17 – Authorised to sign 
Wanneer dit recht is ingeschakeld dan kan men de tags activeren en deactiveren en akkoord gaan 
met de voorwaarden. 
 

137110 – Objecten – Pop-up bij verwijderen meerdere objecten 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het verwijderen van meerdere items wordt veelal een samenvatting gegeven met hoeveel er 
gelukt en genegeerd zijn en de items welke een fout geven. In het objecten overzicht kwam de 
samenvatting bij het verwijderen echter niet in beeld. Er is een wijziging doorgevoerd zodat bij het 
verwijderen van objecten de samenvatting in beeld komt. 
 

 
 
 
 
 



Document Classificatie: Internal use 
Versie: 1.0 / Status: Published 
Gepubliceerd op: 19-9-2022 / Review periode: Never 
Paginanummer: 5 van 9 
Release notes: Centix Online 4.5.55.0  
 

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. 

 

137441 – Gebruikers – Diverse wijzigingen in wachtwoorden en tijdelijke blokkade 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In versie 4.5.52.0 zijn diverse nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd om een sterk wachtwoord af 
te dwingen en gebruikers tijdelijk te blokkeren als meerdere malen geprobeerd wordt om in te 
loggen. Naar aanleiding van deze nieuwe functionaliteiten zijn er een aantal punten uitgekomen 
welke deze versie zijn geïntroduceerd/verbeterd: 

- De foutmelding bij het instellen van een nieuw wachtwoord is gebruiksvriendelijker gemaakt 
en in kunnen zien van welke karakters gebruikt mogen worden 

- Het kunnen inzien van een tijdelijke blokkade bij een gebruiker 
- Een e-mail kunnen ontvangen als account tijdelijk geblokkeerd is 
- Wachtwoord reset om tijdelijke blokkade op te heffen 
- In kunnen zien wanneer wachtwoord voor het laatst is gewijzigd 
 

 
 
In het gebruikersoverzicht zijn een tweetal nieuwe kolommen toegevoegd om onder andere te zien 
tot wanneer de tijdelijke blokkade geldt en wanneer voor het laatst een nieuw wachtwoord is 
ingesteld. Daarnaast is de gebruiker automatische response instellingen aangevuld met de status 
‘tijdelijk geblokkeerd’. Wanneer een gebruiker een tijdelijke blokkade heeft kan op deze manier een 
e-mail gestuurd worden naar de gebruiker. 
 

136802 – Relaties – Inzien andere relaties via backoffice scherm 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In het backoffice relatie detail kan men relaties wijzigen en extra instellingen doorvoeren. In 
sommige gevallen bleek dat gebruikers bij andere relaties konden komen dan waar zij toegang tot 
hadden. Er is een correctie doorgevoerd zodat alleen relaties ingezien kunnen worden waar de 
gebruiker toegang tot heeft. 
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136096 – Workflow – Tonen van aangenomen werk uren in grafiek 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
De workflowmanagement module heeft de mogelijkheid om aangenomen werk te registreren op het 
workflowitem. Het aangenomen werk kan ingezien worden in het aangenomen werk tabblad met 
daarin de regels en een grafiek.  
 

 
 
In de grafiek werd bij de aangenomen werkuren nog niet de juiste informatie getoond. Hierbij 
werden de aantal uren gedeeld door 60 waardoor minuten werden getoond in plaats van uren. Er is 
een wijziging doorgevoerd zodat de juiste uren in de grafiek getoond worden. 
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136808 – Workflow – Instelling ‘archiveren met openstaande OI’ 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer een workflowitem een inspectie bevat, kan ingesteld worden of het workflowitem 
afgehandeld mag worden als de inspectie nog niet afgerond is. Deze instelling is te vinden in de 
workflow systeem instellingen. De benaming is aangepast naar ‘Archiveren met openstaande OI’ 
zodat men weet wat de instelling betreft. 
 
 

127068 – Orders – Retouraanvraag ID toevoegen bij retouraanvragen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na de introductie van de retouraanvragen werd het ID van de retouraanvraag gemist. Het ID wordt 
veelal gebruikt als referentie bij een vraag. Daarom is het ID van de retouraanvraag geïntroduceerd 
in het overzicht als kolom en in het detail als veld. 
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136416 – Orders – Orderregels kunnen exporteren vanuit orderregels tabblad 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Om alleen orderregels te exporteren van één specifieke order kon men voorheen alleen bij het 
scherm orderregels, te benaderen via /backoffice/orderlines, terecht. Vanaf deze versie is er ook een 
exportknop in het orderregel tabblad in het orderdetail te vinden. Op deze manier kan men 
eenvoudig van een order de orderregels exporteren. 
 

 
 

136638 – Orders – Ordertemplate aanpassen naar order sjabloon 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
De ordertemplates, of ordersjablonen, worden gebruikt om producten eenvoudig toe te voegen als 
set. Zo kan voor elk soort project een template of sjabloon gemaakt worden waarin specifieke 
producten staan welke besteld dienen te worden. De benaming ordertemplate en ordersjabloon 
werden veelal door elkaar gebruikt. Er is gekozen de term ‘order sjabloon’ aan te houden, daarom is 
de  ‘ordertemplate’ vanaf deze versie alleen nog terug te vinden als ‘order sjabloon’. 
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Plug-ins 

137304 – Snelstart – Versturen van e-invoices 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 

Omschrijving 
In de Snelstart koppeling is het mogelijk een standaard factuur omschrijving (voorvoegsel) toe te 

voegen aan de e-invoices. De koppeling hield er alleen geen rekening mee dat dit veld ook 

leeggelaten kon worden. Er is een wijziging doorgevoerd dat het voorvoegsel ook leeg mag blijven 

waardoor facturen met een leeg voorvoegsel ook doorgestuurd kunnen worden. 


