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WEB 

139400 – Admin – Vernieuwing onderhoud eigenschap groepen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
De eigenschap groepen worden gebruikt om eigenschappen te groeperen, denk bijvoorbeeld aan 
inkoop eigenschappen of technische gegevens. Op deze manier komen de eigenschappen welke bij 
elkaar horen, bij elkaar te staan.  
 
De eigenschap groepen zijn te vinden in de systeem tabellen, hier kunnen ze toegevoegd, gewijzigd 
of verwijderd worden. Het overzicht is vernieuwd zodat men makkelijker eigenschap groepen kan 
aanmaken, aanpassen en kan verwijderen. Met de vernieuwing zijn ook nieuwe rechten 
geïntroduceerd, om de eigenschap groepen te mogen openen is recht 8.60 – Manage property 
groups benodigd. 
 
 

127002 – Objectlocaties – Verplaatsen in verleden via verplaatsmand 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In de orderbasket was dit al mogelijk maar in de verplaatsmand is deze versie de registratiedatum 
toegevoegd. Door bij het verwerken te kiezen voor ‘verwerken op datum’ is het mogelijk om 
verplaatsmanden te verwerken in het verleden. 
 

 
 
Op deze manier zijn de verwerkingen van de verplaatsmanden realistischer en kan men achteraf de 
verplaatsmanden nog aanmaken. 
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134995 – Objecten – Producten widget en productvelden in CMS-widget 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Om extra informatie over de producten beschikbaar te stellen op het objectdetail is een nieuwe 
widget toegevoegd: 

- Product stamgegevens 
De product stamgegevens widget kan velden weergeven welke aan het product zijn gekoppeld. Denk 
bijvoorbeeld aan de lengte, breedte en hoogte van het product zodat deze niet meer op het object 
gekoppeld hoeven te worden. 
 

 
 
Daarnaast is de CMS-widget uitgebreid met extra product velden zodat onder andere de 
omschrijving maar ook de HTML-content toegevoegd kan worden aan het object detail.  
 

 

135930 – Objectlocaties – Foutmelding bij object snel verplaatsen naar dezelfde 

locatie 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Op het objectdetail zit een functie om een object snel te verplaatsen naar een andere locatie. Als bij 
het snel verplaatsen de locatie werd gekozen waar het object al lag, dan werd een onduidelijke 
foutmelding weergegeven. De foutmelding is aangepast zodat voor de gebruiker duidelijk is dat het 
object al op die locatie ligt. 
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137746 – Locaties – Dataset binnenkort te inspecteren in objecten widget 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
De objectenwidget in het locatiedetail is door de gebruikers goed ontvangen. Het enige wat nog 
miste was een dataset om binnenkort te inspecteren eenvoudig in te kunnen zien. Vanaf deze versie 
is daarom in het objectdetail de dataset ‘actief – binnenkort te inspecteren’ toegevoegd. 
 

 
 
 

138858 – Relaties – Niet tonen van gearchiveerde prijslijsten in financiële instellingen 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Prijslijsten welke niet meer gebruikt worden kunnen in het admin panel → systeem tabellen 
gearchiveerd worden . Het is de bedoeling dat deze niet meer te selecteren zijn zodat ze niet meer 
gebruikt worden. Echter bleek dat in de financiële instellingen in het relatiedetail de gearchiveerde 
prijslijsten nog te selecteren waren. 
 
Er is een wijziging doorgevoerd zodat gearchiveerde prijslijsten niet meer zichtbaar zijn in de 
financiële instellingen in het relatie detail. 
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137021 – Producten – Sortering bij gebruik meerdere lijsten configureerbaar product 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het gebruik van een tweede lijst binnen de configureerbare producten, bleek dat de sortering van 
de tweede lijst niet goed doorgevoerd werd. Er is een wijziging doorgevoerd zodat beide lijsten een 
goede sortering laten zien in de catalogus. 
 

 

97362 – Workflow – Tabblad handel – Introductie toevoegen inkoopfactuur 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In het tabblad handel in het workflow detail kan men nieuwe of bestaande items toevoegen zoals 
een order, inkooporder en een factuur. Een inkoopfactuur was nog niet mogelijk, daarom is het 
toevoegen van een inkoopfactuur deze versie toegevoegd.  
 

 
 
Door items zoals een inkooporder en inkoopfactuur te koppelen kan men het e-mailverkeer 
bijhouden op een workflowitem en blijft alles overzichtelijk. 
 
 

137508 – Workflow – Foutmelding bij verwijderen workflow subgroepen 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Een niet gebruikte workflow subgroep veroorzaakte een foutmelding als geprobeerd werd om deze 
te verwijderen. Het verwijderen van een workflow subgroep is daarom aangepast. 
Wanneer geprobeerd wordt een workflow subgroep te verwijderen, wordt gekeken of deze wordt 
gebruikt. Wordt de subgroep niet gebruikt dan wordt deze verwijderd. 
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105194 – Planning – ID in pop-up bij toegevoegd WFI aan planning 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het toevoegen van workflowitems aan de planning wordt een pop-up getoond met de 
workflowitems welke geselecteerd zijn. In deze pop-up stond voorheen het AutoID van het 
workflowitem in plaats van het ID. Er is een wijziging doorgevoerd zodat de juiste informatie in de 
pop-up wordt getoond.  
 
 

111699 – Orders – Toevoegen product afbeelding in picklijstregel overzicht 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In de pickregels in het picklijstdetail werd de afbeelding van het product gemist. Daarom is in deze 
versie de product afbeelding toegevoegd. De productafbeelding is te vinden in het pickregel 
overzicht en in de pop-up tijdens het picken van de regel. 
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138311 – R2M – Verbeteringen Rent 2 move functionaliteit 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Al eerder is de Rent 2 Move functionaliteit toegevoegd aan Centix web. Om nog beter aan de wens 
te voldoen, is de functionaliteit in veel opzichten verbeterd. Met deze verbeteringen sluit de 
software een stuk beter aan op de praktijk. 
 

 
 
In de gehele functie is rekening gehouden met het gebruik van scanners en het continu kunnen 
scannen van items. Daarnaast zijn de schermen zo aangepast dat er per ontvanger eenvoudig een 
detail is met een ‘in bezit’, ‘uitgifte’ en ‘inname’ scherm.  
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Het innemen kan vanuit een ontvanger ook meteen voor een andere ontvanger zodat niet gewisseld 
hoeft te worden tussen ontvangers bij het innemen van producten. In het uitgifte scherm kunnen 
objecten van andere ontvangers overgenomen worden door objecten uit te geven welke al eerder 
uitgegeven zijn. 
 

 
 
In het overzicht kan bekeken worden wat er uitgegeven is, wat op voorraad is en als men op het 
detail klikt, kan men zien aan wie de objecten uitgegeven zijn. Via het tabblad historie zijn de 
uitgiftes en innames van de regel in te zien. 
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138393 – R2M – Printfunctionaliteit en verschillende rapporten 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Naast de nieuwe, verbeterde functionaliteiten welke deze versie zijn geïntroduceerd zijn er ook 
nieuwe datasources toegevoegd zodat er rapporten gemaakt kunnen worden voor de 
beschikbaarheid en inzet over een project. Daarnaast zijn er ook datasources toegevoegd om de 
ontvanger informatie en het historisch bezit van een ontvanger in beeld te brengen. 
 
 

139265 – Facturatie – Nieuwe tariefcode na facturatie 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Het bleek dat wanneer een tariefcode al (deels) gefactureerd was, gebruikers toch in sommige 
gevallen een tariefwijziging konden doorvoeren welke in ging op de startdatum van de verhuur of op 
de laatste factuurdatum. Dit zorgde voor een verkeerde facturatieberekening. Om deze reden is een 
besloten dat als er al gefactureerd is en men een tariefcode probeert toe te voegen met de 
ingangsdatum op de dag van verhuur of op de dag van facturatie, dat er een foutmelding wordt 
gegeven. 
 


