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WEB 

138381 – Systeem tabellen – Vernieuwing uursoort onderhoud 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van uursoorten was nog één van de oude schermen in 
Centix Web. Om deze reden is het onderhoud van de uursoorten in de systeem tabellen vernieuwd.  
 

 
 
Met de introductie van een nieuw scherm, wordt ook een nieuw recht toegevoegd. Om de 
uursoorten te kunnen benaderen dient recht 8.59 – Manage hourkind ingeschakeld te worden. 
 
 

138517 – Objecten – Tonen van afbeeldingen in objectdetail 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het toevoegen van afbeeldingen in Centix Office bestond de mogelijkheid om het type afbeelding 
te kiezen. In Centix Office werd daarbij ook het type ‘UNC’ gebruikt. In Centix Web is ervoor gekozen 
geen gebruik meer te maken van dit type, echter werden afbeeldingen welke in Centix Office zijn 
toegevoegd niet helemaal juist geconverteerd naar het bestandstype welke in Centix Web wordt 
gebruikt. Omdat de afbeelding niet het juiste bestandstype had, werd de afbeelding niet in Centix 
Web getoond. 
 
Er is een wijziging doorgevoerd welke niet alleen invloed heeft op objecten maar ook op locaties, 
producten en productcategorieën. Vanaf deze versie worden de afbeeldingen geconverteerd naar 
het juiste type als een afbeelding wordt gewijzigd waardoor de afbeelding in Centix Web zichtbaar is. 
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137359 – Asset tracking – Sjabloon voor automatisch berichten versturen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Al een aantal versies wordt er achter de schermen gewerkt aan ‘automations’. Door automations te 
gaan gebruiken kunnen er automatisch acties worden uitgevoerd zoals e-mails en whatsapp 
berichten versturen bij een bepaalde situatie. Denk hierbij aan de batterij van een tag die bijna leeg 
is of dat een tag buiten gebruikstijden is verplaatst. 
 
De automations waren al in te stellen door deze zelf in elkaar te slepen. Om dit gemakkelijker te 
maken, is een sjabloon ontwikkeld voor de eerste automation zodat men tijdens het instellen 
begeleid wordt. De eerste automation volgens sjabloon is het krijgen van een bericht bij beweging 
buiten gebruikstijden. 
 

 
 
Wanneer men voor dit sjabloon kiest wordt de optie gegeven om gebruikstijden in te vullen en te 
kiezen voor een e-mail bericht en/of whatsapp bericht. 
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Na het instellen van de gebruikstijden en hoe men de notificatie wil krijgen, kan nog de naam van 

het sjabloon ingevuld worden, na de naam wordt opgeslagen en is de automation ingesteld en klaar 

voor gebruik. 

 

103620 – Inspecties – Afbreken van toevoegen nieuwe meting aan meetvraag 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het aanmaken van een OI-plan heeft men de keuze uit verschillende vragen:  

- Vraag 
- Meting 
- Opmerking 
- Geautomatiseerd 

De meting vraag heeft de mogelijkheid meerdere metingen toe te voegen via het tabblad 
‘metingen’. Echter wanneer men het toevoegen van een meting halverwege wilde afbreken bleek dit 
niet mogelijk te zijn. Er is daarom een wijziging doorgevoerd zodat men bij het afbreken de vraag 
krijgt of de wijzigen opgeslagen moeten worden. Op deze manier is het toevoegen van een meting 
aan de metingvraag af te breken. 
 

 
 

 

137568 – Objectlocaties – Feedback na succesvol uitgeven object via MovePos 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In de MovePOS werd voorheen geen melding gegeven wanneer succesvol een voorraad object werd 
uitgegeven, men keerde meteen terug naar het startscherm waardoor niet duidelijk was of het 
object nu wel of niet was uitgegeven. Vanaf deze versie wordt rechts bovenin aangegeven dat de 
actie welke is gedaan, succesvol is voltooid. 
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135557 – Projecten – Verschillen in producten en uren tabblad in projectdetail 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Naast grotere wijzigingen wordt er ook aan de styling van de Web omgeving gewerkt. Het is 
opgevallen dat er een verschil in uitlijning tussen het producten en uren tabblad in het projectdetail 
zat. De styling is rechtgetrokken zodat de tabbladen gelijk aan elkaar zijn. 
 
 

127191 – Personen – Scrol balk in handtekening e-mailprofiel 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Via de conversaties in de workflow kan er een e-mail gestuurd worden naar de betrokkenen van dit 
workflowitem. Deze e-mail wordt automatisch geregistreerd. Om het versturen van een e-mail 
eenvoudiger te maken, is het mogelijk een handtekening op de gebruiker vast te leggen. Dit kan via 
het tabblad ‘e-mail profiel’. In het e-mailprofiel kan een handtekening toegevoegd worden welke 
automatisch aan de conversatie wordt toegevoegd. 
 

 
 
Wanneer de handtekening langer was dan het scherm, ontstond er geen scrolbalk waardoor het niet 
mogelijk was naar de onderkant door te scrollen. Het scherm is aangepast zodat er een scrolbalk 
tevoorschijn komt zodra de handtekening langer is dan het scherm. 
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138266 – Workflow – Laten vervallen filterknop bij uitgebreid zoeken van een relatie  
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Een workflowitem heeft de verplichting om een relatie toegekend te hebben. Deze relatie kan 
gekozen worden door te typen en uit de lijst te zoeken maar ook door middel van uitgebreid zoeken. 
Het uitgebreid zoeken opent vervolgens een pop-up waarin men de juiste relatie kan zoeken. 
 
De uitgebreid zoeken pop-up voor de relatie heeft een filter knop gekregen maar er wordt geen 
gebruik gemaakt van filters. Om deze reden is de filterknop in deze pop-up komen te vervallen. 
 
 

138606 – Workflow – Selectie maken bij genereren WFI’s via object OI-planschema’s 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Via het object OI-planschema’s overzicht, te benaderen via /objectlocationmischedules.aspx, zijn 
workflow items te genereren. Als gebruik wordt gemaakt van deze functie, wordt een workflowitem 
aangemaakt waaraan een object inspectie gekoppeld is. Het selecteren van Object OI schema’s om 
workflowitems te genereren ging echter nog niet zoals verwacht. Daarom is de manier van 
selecteren aangepast zodat men ook werkelijk workflowitems genereert van wat geselecteerd is. 
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134523 – Orders – Foutmelding niet uniek ID bij toevoegen object aan voorraad 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het toevoegen van een object aan voorraad via het voorraden overzicht, te benaderen via 
/backoffice/stocks, is de fout afhandeling aangepast. Als men meerdere keren een object wil 
toevoegen welke al in de database bestaat, wordt vanaf deze versie nog maar één keer een 
foutmelding getoond. 
 
 

137649 – Orders – Databeperkingen voldoen niet aan verwachting 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Nadat in versie 4.5.56.0 al een grote verbeterslag is gedaan in databeperkingen zijn in deze versie de 
schermen met betrekking tot de order beperking aan de beurt geweest. Zowel het orderdetail als de 
picklijsten, pakbonnen en retourlijsten hebben een revisie gehad zodat de order beperkingen naar 
verwachting werken. 
 
De order beperkingen zijn te vinden via het personen detail in het tabblad beveiliging. De order 
beperking bepaalt bij welke orders, picklijsten, pakbonnen en retourlijsten de gebruiker mag komen. 
 
 

138272 – Orders – Uitlijning breadcrumbs in frontoffice returnrequests 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Centix streeft er naar schermen qua opmaak aan elkaar gelijk te houden. Het was opgevallen dat het 
pad wat getoond werd in het retouraanvragen scherm (frontoffice) niet gelijk was aan het pad in de 
retouraanvragen in de backoffice. Het pad is daarom in het frontoffice scherm naar links verplaatst 
zodat frontoffice en backoffice aan elkaar gelijk zijn. 
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138526 – Orders – Gearchiveerde producten te zien bij toevoegen orderregel 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
In het orderdetail → orderregels is het mogelijk om handmatig orderregels toe te voegen door het 
product op te zoeken en het aantal in te vullen. Het bleek dat bij het zoeken van producten ook nog 
gearchiveerde producten te zien waren. Er is een filtering toegevoegd zodat in eerste instantie 
alleen actieve producten in te zien zijn. Via het uitgebreid zoeken is het mogelijk om alsnog 
gearchiveerde producten op te zoeken. 
 
 

138613 – Inkoop – Opslaan knop buiten beeld bij ontvangsten 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het toevoegen van ontvangsten wordt bijgehouden welke objecten al ontvangen zijn, deze 
komen aan de linkerkant van het scherm onder ‘reeds ontvangen’ te staan. Wanneer er zoveel 
objecten zijn ontvangen zodat het niet meer op het scherm past, werd de knop om op te slaan ook 
naar beneden verschoven.  
 

 
 
Vanaf deze versie wordt bij de reeds ontvangen een scrolbalk getoond als het aantal objecten niet 
meer op het scherm past. Op deze manier blijft het scherm bruikbaar en de opslaan knop zichtbaar. 
 


