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WEB 

124712 – Admin – Merken en types kunnen archiveren 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Naast het samenvoegen van merken en types zal het vanaf deze versie ook mogelijk zijn om merken, 
types en revisies te archiveren. Om dit mogelijk te maken, is niet alleen een vinkveld op het 
merk/type/revisie toegevoegd. Ook is een extra functionaliteit bij de objecten en producten 
toegevoegd voor als een merk, type of revisie gearchiveerd is. 
 

 
 
Wanneer een merk/type/revisie gearchiveerd is en men deze toch probeert toe te voegen aan een 
object of een product, dan wordt een melding getoond dat deze al gearchiveerd is. Het activeren van 
het merk dient wel in het admin panel gedaan te worden. 
 
 
 

138966 – Admin – Vernieuwen van logs 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer foutmeldingen voorkomen of iets in de software niet helemaal juist wordt afgewikkeld, 
dan kan dit worden gelogd in de logs in het admin panel. Om de logs beter te kunnen analyseren en 
te beoordelen zijn de logs deze versie vernieuwd. In de logs kan nu bekeken worden wanneer de 
melding voor het eerst is gelogd, de laatste keer maar ook hoe vaak deze is opgetreden. 
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140689 – Admin – Vernieuwing diverse onderhouden 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Meerdere overzichten in de systeem tabellen zijn vernieuwd. Zowel de kostenplaats, kostensoort, 
productgroep en de HS-code zijn deze versie volgens de nieuwe standaarden geprogrammeerd. 
Hierbij worden nieuwe rechten geïntroduceerd om bij deze overzichten te komen. 
 

Overzicht Recht 

Kostenplaats 8.61 – Manage cost code 
Kostensoort 8.62 – Manage cost category 
Productgroep 8.63 – Manage product groups 
HS-code 8.64 – Manage HS code 

 
 
 
 

140237 – Gebruik van punten en komma’s in velden met bedragen 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het veel invullen van bedragen wordt bij voorkeur de punt gebruikt in het numerieke gedeelte 
van het toetsenbord. Op deze manier kan met één hand elk bedrag eenvoudig worden ingevuld. 
Echter bleek dat als men via het numerieke gedeelte de punt gebruikt werd, dat deze niet werd 
omgezet naar een komma waardoor het bedrag uiteindelijk leeggemaakt werd. Er is een wijziging 
doorgevoerd zodat bij velden met bedragen, de punt omgezet wordt naar een komma zodat men 
weer gebruik kan maken van deze functie. 
 

 

 

133198 – Locaties – Verkoopprijslijst beschikbaar stellen 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de ordermodule, worden extra instellingen op het locatie ID 
weergegeven om de orders eenvoudiger in te schieten. In deze instellingen was de verhuurprijslijst 
wel beschikbaar maar de verkoopprijslijst nog niet. Daarom is de verkoopprijslijst vanaf deze versie 
ook beschikbaar in het locatiedetail.  
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138609 – Object locaties – Object ID generator bij kopiëren object 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
De Object ID generator wordt gebruikt om object ID’s automatisch te genereren wanneer geen 
gebruik gemaakt wordt van object stickers. Bij het kopiëren van een object in het objecten overzicht 
werd al gebruik gemaakt van de generator. In de objectlocaties nog niet, daarom is de object ID-
generator toegevoegd bij het kopiëren van objecten via de objectlocaties. 
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137361 – Asset tracking – E-mail versturen als tag zich niet heeft gemeld 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
Naast de eerdere automation om berichten te versturen wanneer een asset zich verplaatst, is nu ook 
een automation toegevoegd dat men op de hoogte gesteld kan worden wanneer een tag zich binnen 
een bepaald aantal uur niet meldt. Via de automation bibliotheek kan men de wizard door lopen om 
de automation in te stellen.  
 

 
 
In de wizard wordt gevraagd of er een e-mail verzonden mag worden en naar wie deze verstuurd 
dient te worden. Nadat deze is ingesteld zal de ontvanger een e-mail ontvangen als de tag zich 24 
uur niet heeft gemeld. 
 

 

140679 – Personen – Kunnen importeren van personen 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Na een aanpassing in de vorige versie bleek dat het importeren van personen een foutmelding 
veroorzaakte. Er is een correctie doorgevoerd zodat het importeren van personen weer mogelijk is.  
 
 

140188 – Inkoop – Bij toevoegen object aan ontvangst omschrijving meenemen 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het toevoegen van ontvangsten is het mogelijk om de objecten meteen aan te maken als het om 
een uniek item gaat. Echter bleek bij het aanmaken van een object via de ontvangsten, dat de 
omschrijving van het object niet overgenomen werd. Dit is aangepast zodat deze weer meegenomen 
wordt op het object. 
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139837 – Relaties – Meerdere selectie mogelijkheden dashboard relatie 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In het relatiedetail kan in het dashboard al bekeken worden wat de staat is van alle objecten die op 
de locaties van de relatie staan. Hierbij worden meerdere grafieken getoond. Om meer in control te 
kunnen zijn, zijn er extra tabbladen toegevoegd zodat men kan kiezen tussen de objecten van de 
relatie, alle objecten op de locaties van de relatie of alleen de objecten van de relatie welke op de 
locatie van de relatie staan. 

 
 

 

139980 – Producten – Gearchiveerde producten niet tonen 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Om het overzicht te bewaren worden gearchiveerde items vaak niet getoond als men een keuzelijst 
krijgt. In deze versie zijn alle lijsten waarin producten voorkomen nagekeken. Als een product 
gearchiveerd is, komt deze vanaf deze versie niet meer voor in de keuzelijst. 
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134813 – Orders – Afleverrelatie en omschrijving vullen o.b.v. afleverlocatie in 

orderbasket 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
In veel gevallen weet de gebruiker bij het aanmaken van een orderbasket alleen de afleverlocatie en 
vaak niet de afleverrelatie. Om de gebruiker hierbij te helpen zijn extra instellingen toegevoegd op 
de orderbasket om de afleverrelatie automatisch te vullen als de afleverlocatie wordt ingevuld. 
 

 
 
De extra instellingen zijn te vinden door de orderbasket lay-out aan te passen en op wijzigen te 
klikken op de widget van de velden.  
 
 

135912 – Orders – Foutmelding met opzoeken van verwerkte orderbasket foutief 
Categorie: Gewijzigde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Wanneer men via het terug navigeren uitkwam op een verwerkte orderbasket, dan werd de 
foutmelding ‘de status van de orderbasket is niet concept’ getoond. Deze foutmelding leidde tot 
verwarring omdat niet zeker is of de orderbasket nu verwerkt is. De foutmelding is aangepast zodat 
het duidelijk is dat het om een verwerkte orderbasket gaat. 
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139099 – Orders – Fout in bulkaantallen in de orderbasket 
Categorie: Gecorrigeerde functionaliteit 
 
Omschrijving 
Bij het toevoegen van bulkitems in de orderbasket bleek in sommige gevallen dat de aantallen ook 
op een andere regel werden toegevoegd. De aantallen werden niet doorgevoerd bij het opslaan van 
de regels maar om verwarring te voorkomen worden de aantallen vanaf nu per regel getoond. 
 
 

140286 – Orders – Orderbasket uitgebreid met project en bewakingscode 
Categorie: Nieuwe functionaliteit 
 
Omschrijving 
De orderbasket heeft twee nieuwe velden gekregen; het project en de bewakingscode. Afhankelijk 
van de instellingen op de orderbasket wordt het project overgenomen van de afleverlocatie en kan 
de bewakingscode overgenomen worden op de regels.  
 
Op de ‘overzicht order basket regels’ widget zit daarnaast een instelling om de bewakingscode op de 
regel zichtbaar te maken en eventueel te verplichten. 
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